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 ....قبل أْن تبدأ
 ،،،،،عزیزي القارئ

 ،،،،تم نقل هذا الكتاب بكل أمانة
اتب في ما ورد في هذا الكتاب بالنسبة إلي تصریحاته في مواضع آثيرة وإن آنا ال نوافق الك

) الجنس فى التاریخ ، المسيحية واللواط ( بتحریف الكتاب المقدس بعهدیه، وإستناده علي مرجعين 
، ف المسيحية اإلسالم هو من عّر بأنَّ القارئفي تشویه معتقدات الكنيسة في الزواج، وإیهام

، وما تطرق إليه من شرح في اللذة الجنسية والشذوذ الجنسي  القدیسة مریمء العذرا بوالمسيحيين
 ...ومحاولته تشویه التعاليم المسيحية ورأي الكنيسة في الزواج

ه في تقریرها عن الكتاب، ولو بإشارة سف أنَّ رأي لجنة مجمع البحوث اإلسالمية لم تنّولألو
 لتكون مرشًدا ومعلًما للمواطنين في قبول اآلخر، رض لمعتقدات األدیان األخريواحدة، إلي التّع

 .آإنسان، مهما إختلفت دیانته أو معتقداته
******* 

ال�ذي  .لكوس�تي بن�دلي   " الجنس ومفهومه اإلنساني  " ، في وقت قریب، آتاب      موسوف نقدم لسيادتك  
 ط، إّنیقول أنَّ الجنس ل�يس حاج�ة بيولوجي�ة بحت�ة، وه�و إذن، ال یه�دف إل�ي إزال�ة ت�وتر عض�وي فق�                          

وأن تحری��ر الج��نس ف��ي المج��ون  .وص��ال وجم��اع م��ع اآلخ��ر، یزی��ل العزل��ة الت��ي یش��كو منه��ا اإلنس��ان   
وآي�ف ال یك�ون ذل�ك ح�ين     ... المعاصر ما هو إال عبودیة أقصي من عبودیة الصمت والجه�ل والخ�وف            

ًع��ا یبط��ل الش��خص اآلخ��ر ویص��ير الترآي��ز عل��ي الل��ذة الجنس��ية والتهال��ك عليه��ا آمي��ة وتفنًن��ا، ال نو       
إّن الح��ب ال یبط��ل العالق��ة الجنس��ية، ولكن��ه وح��ده یجع��ل منه��ا   ...وهن��ا ی��دّب الس��أم والف��راغ . وعاطف��ة

وما العفة سوي الحرص علي أن یحتفظ هذا اللقاء         ... وصاًال ال احتكاًآا خارجًيا بين عزلتين متقابلتين      
وف من الجنس، النرجسية، فالعفة ليست سلبية، بالمفهوم التقليدي الموروث، الخ... بمرماه االتحادي

 ...فما  هذه إال عفة زائفة. الكبت بجميع معانيه وأبعاده
علي أّن المطلق ...إن الجنس سعي إلي المطلق عن طریق الحب الذي فيه یتبلور الجنس ویتسامي      

وهن�ا یج�ئ    . بالسعادة، بل بالكآبة والحن�ين أیًض�ا       لذلك ال یقترن الحب   ... ال ُیدرك بالحب الذي یستقطبه    
 ...فهو المشتهي بالحقيقة وإليه تسعي في آخر المطاف حرآة الجنس عند اإلنسان. دور اهللا

 ...وبإیصالنا إلي اهللا ینهي المؤلف رحلته البهيجة الهانئة في مجاهل الجنس وآفاقه الرائعة
   ...وهي رحلة فریدة في نوعها، علي األقل في تراث اللغة العربية
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 .......َعميرة وَعامرةَجلد 
 ....المالعبة دوَن المواقعة

 ....................الّزنا
 ..........الشذوذ الجنسّي
 ..........غلَمان ُمخّلدون
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 َهذا آتاب

 محمد جالل كشك
 الكاتب املصري املعروف

 
ض���وعها، وص���راحتها، واس���تنادها   ول���ى م���ن نوعه���ا ف���ي مو   ة دراس���ة ه���ي األ م ه���ذه الم���رّ ق���ّدُی

 .ة، وحقائق العالم المعاصرة، والوقائع التاریخّية الشرعّيإلي األدّل
ه ف���ي ه���ذا الكت���اب  ة الممّي���زة، فإنَّ���ة والتاریخّي���فات���ه السياس���ّيف ق���د اش���تهر بمؤّلوإذا آ���ان المؤّل���

س���لم وذل���ك م���ن خ���الل ع���رض مفهوم���ه آم . ًیا ل���م یس���بقه إلي���ه باح���ث باللغ���ة العربي���ة  یخ���وض تح���ّد
ك وم ف����ى الس����لتحّكت���� الت����ي ةالحض����ارّی انينق����ولكاف����ة قض����ایا الج����نس، ف����ي محاول����ة الآتش����اف ال  

انهي����ار ة ل����وذ الجنس����ي ف����ي مرحذار الش����ش���� ظ����اهرة انتةراس����د م����ع الترآي����ز عل����ى ،قي����اتالخألوا
ل����ك ذ ف����ي ه ومنهاج����...ةربّي����غ ف����ي الحض����ارات الدثل����ك بم����ا ح����ذ ةومقارن����. ةالحض����ارة اإلس����المّي

ول���ى أل اة الع���وري ف���ي تعليقه���ا عل���ي الطبع���ل���ةس���تاذة هاأل اة الناق���دة اللبنانّي���هص���تلّخ  ه���و م���اثالبح���
، بص����دد العالق����ات إلس����المّيام الحك����م ّه����ش����ك یعم����ل عل����ى تفآس����تاذ محم����د ج����الل ألن اإ:" له����اقوب

ط���رة ف إل���ى دی���ن ال� ول���ه ق عل���ى ح���ّد� به���دف الع���ودة ...ول���ىأل اة الفطرّی���ه، ف���ى ص���ورتةّيس���الجن
 ".ة فهل الحرأن ّیدوالبعد عن ت

ة ل م����ّرّوأل آم����ا یط����رح ،ی����دٍةد جغٍةك����ن بص����يل وةیم����دوه����و ف����ي ه����ذا الكت����اب یط����رح قض����ایا ق 
 م��ا ف��ق م��ع آ��لّ   وق��د ال نّت.تها وبس��اطتهاّد مثي��رة ف��ي ج��  ح له��ا حل��والً ت��را ویقی��دة تماًم�� دتس��اؤالت ج

 .ةل والمناقشّمأ بالتآيد جدیٌرأ بالتهكّنل وهیطرح
ری��ر قف��رج عنه��ا القض��اء بن��اء عل��ى ت    أ مودرت ث��ول��ى م��ن ه��ذا الكت��اب ق��د ُص��     أل اةوآان��ت الطبع�� 

 مری���ر ومنط���وق الحك��� ق التّصن���ض���يف أ وق���د ة،مّياللت م���ن مجم���ع البح���وث اإلس��� ّك الت���ي ُش���ةاللجن���
 .ةح المنّقةإلى هذه الطبع

 ... وميوًالإنها معالجة صریحة متمّيزة، لقضّية الجنس بكافة أشكاله، ممارسًة

 الناشر
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 الفهرس
 

 ٥ اإلهداء
 ٧  الطبعة الثالثةمقدمة

 ١٥ خطبة الكتاب
 :اللذة للذة

 - هل الجنس هو ثمرة الخطيئة؟ �  الفطرة وتدّین أهل الحرفةدین
 .ال قيد في المتعة الحالل � إظهار اللذة مسموح به دینًيا

١٩ 

 :الموقف من المرأة
السيدة مریم هدیة المسلمين  � عّلمنا أوروبا المسيحية احترام المرأة

  للعالم المسيحي

٤٥ 

 :؟الزنالماذا 
 .في عقوبة الزنا � .الرجم في اإلسالم ولماذا نسخه اهللا؟

٥٣ 

 :اهرالجنس من الظ
الجماع في فترة  � الوطء في الدبر � المّص � التفخيذ � جلد عميرة

 .الحيض

٧٥ 

 :اللواط
هل هو ظاهرة طبيعية أم سلوك دخيل  � االشتهاء الجنسّي لنفس النوع

 � العالقة بين تلك الظاهرة وأفول الحضارات � علي النفس البشریة
اللواط من عالمات النبل  � المجتمع المصري الفرعوني وظاهرة اللواط

اللواط  � الحب األفالطوني � تيازات التفّوق عند اإلغریق والرومانوام
 .عند الرومان

٨٣ 

 :اللواطالشرق وأوروبا و
تفّشي اللواط في األندلس  � اإلستجابة الناجحة للتحّدي اإلسالمي

 � اللواط في األدب العربي � المواجهة الحضاریة في اللواط � المسلم
الصوفية  � .أوروبا واللواط - یوم نسك � فارس العرب � فتوي فقيه
 واللواط

١١١ 

 :ولدان مخّلدون
الحّد علي  � النتائج اإلجتماعية والحضاریة للواط � القرآن وقّصة لوط

 .لماذا آان وعده، سبحانه وتعالي، بالولدان المخّلدون في الجّنة؟ � اللواط

١٨٩ 

 ٢١٥ .شّكلة من مجمع البحوث اإلسالميةنّص مذّآرة اللجنة الُم
 ٢٣٤ قرار المحكمة باإلفراج عن الكتاب وإلغاء المصادرة
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 اإلهداء
 قالوا أيأتي أحدنا شهوته فُيثاب عليها؟" 

 ....احلديث..." قال نعم
 .ت الله عليه وسلمصلوا

 ــــــــــــــــ
- ٦ - 
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 مقدمة الطبعة الثالثة
 

وی����ت أت����اح له����ا لس����ان حق����ود حس����ود ممع����ود        نش����ر فض����يلة طُ هللاإذا أراد ا
ل  أتحّم��� عل���ى أْن، فق���د حرص���ت عن���دما أص���درتهابي ه���ذآت���ا ف���ي ثوه���ذا م���ا ح���د

م����ة الطبع����ة   وآم����ا قل����ت ف����ي مقدّ  م،ر مس����لط فس����ميته خ����وا ،وليته آامل����ةس����ئم
وإنم����ا . ..عي����ت االجته����اد في����هّدإ وال حت����ى ،الم ل����رأي اإلس���� ل����م أنس����به،األول����ى

 وإن أخط���أت طلبن���ا  ،هللاقل���ت ه���ى خ���واطري آمس���لم ف���إن أص���بت فبتوفي���ق م���ن ا    
  . وُیرشدمنا ممن ینصح وتعّل،المغفرة

نف���س  لبق���ت ف���ى ،ول���و مض���ى األم���ر آم���ا فكرن���ا ول���م تعت���رض الكت���اب مش���اآل 
الكثي��ر م��ن الق��راء بع��ض الش��كوك والظن��ون ح��ول م��ا وص��لنا إلي��ه م��ن تحل��يالت           

 .الم، وال من فقهاء اإلسة وأنا ال من رجال الدین خاّص،كارفوأ
دیت النس���خة األول���ى م���ن  ه��� فق���د أ،يردبولك���ن العب���د ف���ى تفكي���ر وال���رب ف���ى ت���  

 الكتاب
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قت علي���ه َدأْغ���... را قلي���ل االبتك��� ،الق���راءةآثي���ر  ، الس���ن ف���ىي یكبرن���يلص���حف

 ورض���ا ،م القناع���ةِر ولكن���ه ُح��� ،ت بنص���ف زین���ة الحي���اة ال���دنيا   َفَراألوض���اع فأْس��� 
 ول��و أخل��ص الني��ة لك��ان م��ن أب��رز      ،لمعرف��ةا العل��م وي عل��سالن��ا حس��دی ،ال��نفس
ر الت����اریخ لم���ام بتط���وّ  إ و،أذهل���ه م���ا بالكت���اب م���ن فت���وح فكری���ة      .  جيل���ه يمثقف��� 
 وم���ا غف���ر لن���ا أنن���ا ل���م    ،اه���ك���ر ل���بعض ق���وانين انبع���اث الحض���ارات وانهيار   والف

م فجعلن�����ا الحم�����ار ینط�����ق بفلس�����فة   لحك�����ا وال نافقن�����ا اق،واس����� األينص�����فق ف����� 
رر بالق����اريء وال غ����ت يص����ة الت����ىختاب����ة الرك وال أض����عنا عمرن����ا ف����ي ال،راطس����ق

 ،ج وال�����داحلر والغرب�����ة ف�����ي الخ�����ا  ،ش�����قةم الجه�����د والي حس�����دنا عل����� ،تثقف�����ه
ل�����ى الس�����لطات الت�����ي إت�����اب ك باليفوش�����... ل�����ذین ن�����زال بن�����االلظل�����م والحي�����ف وا

  فق���د ق���ررت المحكم���ة بجلس���ة   !هللادة اإران���ت آو... متنا للمحكم���ةادرته وق���ّدص���
... ب�����داء ال�����رأي في�����هإيس المجم�����ع لق�����راءة الكت�����اب وئ�����ر ن�����دب ٢٢/٧/١٩٨٤
 آن��ت ق��د أص��درت خالله��ا طبع��ة     ،م��ن ع��ام  ة اللجن��ة م��ا یق��رب  س��تغرقت دراس��وا

 .رةحال  الطبعةا،تهمّيسب في أوربا كتالثانية من ا
ه م���ن  وخل���ّو، بب���راءة الكت���اب س���الميةق���رار لجن���ة مجم���ع البح���وث اإل  در وص���

 ف����ى ا آ����ان الظ����ّنهك����ذ و...ا وال ت����أویًال الحني����ف ال نًص����ل����دینأي تع����ارض م����ع ا
 أمره���ا لمحكم���ةأص���درت ار اللجن���ة ی���تقر وبن���اء عل���ى  ،املك���راألزه���ر ورجال���ه ا 

 وب����اء الواش����ي  ...وانص����اعت الس����لطة التنفيذی����ة   افراج ع����ن الكت����اب ف����ورً  ب����اإل
 .بالعار والخيبة
 ق����د أخ����رص ، حك����م القض����اءتفتاء ث����ّمس���� ه����ذا ال����ذي ح����دث م����ن اوالش����ك أنَّ

 ،ه���ا أن تس���ممت ه���ي بع���ض لس���انها     ن حّظاك���  ف،ت ل���و نهش���ت  وء وّدس��� ألس���نة 
 .نة قلبهائانت بحاجة لطمآ ، مؤمنةٍسآما أزال الشك من نفو

ذت  نف���د ذل���ك فق��� عوم���!  طباع���ةأوأس��� مص���ر ف���ي  قواس���أت���اب ف���ي  كون���زل ال
 مه�����نَّأن وون ویقول���� لكثي����ر یش�����كر  اّيل�����إ آت����ب  و،ةوربّي�����ألة واهرّی���� طبعت����اه القا 

ة ئ���� ماّيرب����عف ّق����ث ميترش����وق����د ا... موهن���� وبماتهن����ب هأ تق����رْنأ عل����يحرص����وا 
ب���يط تني الكي���د والف���عض ب ال���تمّرس���م���ا انيب.  بل���دهخ مش���ایيعه���ا عل���نس���خة ليوّز

  یجرؤ واحد عليْن أنر الفاجر، دویزوتوال
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 ل أح���دهم لجعلت���ه نك���االً  فع��� ول���و .اب���ةآت الكت���اب ص���راحة أو  دمهاجم���ة أو نق��� 

لكلي����ات فه����اجم اتاذ ف����ي إح����دى س���� آأ مرآ����زهّلغتس����حت����ى ال����ذى ا! خلف����ه لم����ن
اب خ���واطر مس���لم آت���مه فق���ال إن���ه س��� یع���رف حت���ى اْن أنالمي���ذه دو تالكت���اب ب���ين

أو ق���ل . لكت���اب یكش���ف جهل���ه بمض���مونه ا انون���جهل���ه بعو. س���يةنف���ة الجلثقاف���ي ا
 ن ول���و آ���ا ،وعهض���ض موع���ردقه ف���ي ص���ى دبم��� ب���يءناب یت���م الكس��� الهتزوی���ر

 .ت عليهلردّد... امتحاناتهرى سأق خة واحدة خارج نطاسيع نبابه یآت
 

 وأن��ا أعل��م  ، ب��هنيدوش��بت��ه ع��ن اب��ن ح��زم وراح��وا ی   آتوق��د عت��ب ال��بعض لم��ا   
ه كن����ول. ف����ةثقا اليا موس����وعا وفقيًه���� عالًم����ان علي����ه آ����هللابق����دره رحم����ة ا همنم����
 تس���جيل أم���راض ه���ذا ف���يا  ص���ادًق، ل���ههللا غف���ر ان وآ���ا عص���رهف���رازإا  أیًض���نآ���ا

ة وحض���ارة بع���د  م���أعن���ي زوال أ. ادرةن���عجوب���ة اله األبت ه���ذّبس���الت���ى . العص���ر
م����ا تفس����يرآم إال م����ا .. .ًف����ا تخلألآث����ری����د اي تقرارها، وعل����س����ة م����ن ا س����ن٨٠٠
الم اإلس���فس���ير الوحي���د ال���ذي ب���رأ ته ه���و الت��� م���ا قلنَّب���ل إنن���ى أزع���م أ. ؟ أن���اهت���لق

... مترفيه����ا هزیمت����ه بفس����قف����ي بوا ّبس���� تینال����ذ.  إلي����هنبوس����تن المتك����بمم����ا ار
 ... .ا الدمارنضارتلكفار فحق على حاوتطهر 

لجدی���دة ابع���ض الق���ول ح���ول دراس���تي  ُیثي���ر  ْن أسواس��� وسان���وق���د یح���اول خ
 "م���ام ولي���ذآر ق���ول اإل. اهن���بآتن الق���اريء فيم���ا مّعتولك���ن لي���. ةّن���الجن ع���ن غلم���ا

 تختل���ف نع���د أبختلف���ت الش���هوات ل���م یا إذا "ة ن���ات الجع���ن ل���ّذ" أحم���د الراغ���ب 
حاط���ة بعجاث���ب   البش���ریة ع���ن اإل س���عة والطاق���ة والق���درة وا .المعطي���ات والل���ذات 

ب���وة لكاف���ة الخل���ق الق���در    نطة الس���ألق���ت بوا لهي���ة، والرحم���ة اإلرةص���الق���درة قا
أفهم�����وه واالق�����رار بم�����ا وراء  ال�����ذي احتملت�����ه أفه�����امهم فيج�����ب التص�����دیق بم�����ا

ایة ش����آات����ب الو رح الس����ؤال ال����ذي واجه����ت ب����ه  أط����ث����م ... )١("ته����ى الفه����م  نم
  ف��يوب��ةثا المنن�� ظن ال��دنيا أم م�� ف��يم ا التح��رین��ثباتإضب م��ن ـغ��ه��ل ال... ياألول��

ا إلي����ه ن����ع����ارض م����ا ذهب  ُیْنة ح����ال ل����م یس����تطع أح����د أ   أّی����يلـع����... اآلخ����رة؟ا 
 !حتى اليوم راحةص

 ـــــــــــــــ
 .سنالم والج اإلس١٣٠مام الراغب ص إلعن ا) ١(
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رجم  ال����� أنَّ-فى آتش�����ا أق�����ول اهللا أي وا-فنا آتش�����اض باـ ف�����وجيء البع����� دوق�����
ة ل م����ّره یس����مع ب����ذلك ألّوق����رآن نع����م ف����وجىء ه����ذا ال����بعض وآأنَّ����  لا  ف����يل����يس
لغاءه���ا إة وأن���ت تری���د  نع���م ولكنه���ا ثابت���ة بالس���نّ   ... یص���رخون  اع���و هروآله���م

لق����د ... ا یك����اد المری����ب یق����ول خ����ذونى    حًق���� ... !!لق����رآناألنه����ا ل����م ت����رد ف����ى    
بحانه س��� ،ب���هآتا ف���ى نس���خ آی���ة ال���رجم ومحوه���ا م���ن   هللادعون���اآم لتأم���ل حكم���ة ا 

 .يوتعال
 

ا وأرح���ب ا وتفهًم��� فهًم���أآث���ريوخنا ش��� لل���بعض أن یك���ون  ،اًب���دو غریب���وق���د ی
الم ، فالمتفق���ه ف���ي اإلس���   ولك���ن ال غراب���ة ،ا م���ن المتف���رنجين ا وأوس���ع أفًق��� ص���دًر
 قتش�����فاف التف�����و سر عل�����ى ادا الم�����ؤمن بحری�����ة الفك�����ر األق�����  ا أب�����ًدًم�����ئه�����و دا

ا عل���ى ًدال���ذي ل���م یض���ع قي���  أن���ه ال���دین   ... !!الم اإلس���الحض���اري ال���ذي ج���اء ب���ه  
 أو المجته���د حت���ى  قرار ح���ق الخط���أ ب���ل آاف���أ المفك���ر الح���رّ   إ ب���ال إآتف���ي و،الفك���ر

 .حية لشيوخ األزهر وللقضاءفت. على الخطأ
 
ب آت����اتاذة اللبناني����ة هال����ة الع����وري ف����ي مقدم����ة ترجم����ة     ألس����ا:  قال����تدوق����

 البك���ر و المب���ادرةه���ب���ه آتا ه أنَّب��� عب���د الوه���اب بوحدیآتوروالج���نس لل���د مإلس���الا
 ف��ى  لم خ��واطر مس��  " باس��م اب ت�� بع��د ذل��ك آ  بي��ة رح ف��ى العر وق��د ُط��   ":م قال��ت ث��

رة ائ�����ن دالكت�����ابين ب�����يل آش�����ك، وال محم�����د ج����� اذتس�����لأل"  ةيس����� الجنةلأالمس�����
ت تش���ابهاة المئ���رادص يلخ���ت، ویمك���ن ةيقق ض��� ودائ���رة ف���رو س���عةبهات وااش���تم
ط���الع وخ���روج ع���ن    اإلف���ق ف���ى ة أعس���ان ع���ن فك���ر ح���ر و  درن یص���الكت���ابي نِّب���أ
ي اخ���تالف زاوی���ة المعالج���ة  ل���إ عج���فتر قرة الف���روئ���ا داوأّم���. م الفه���ف���ي دي���قلتلا

فال�����دآتور عب�����د الوه�����اب بوحدیب�����ه ی�����تلّمس الرؤی�����ة القرآني�����ة  . لك�����ال الك�����اتبين
والس���لوك النب���وّي ف���ي المس���ألة موض���ع البح���ث ث���م یمض���ي متابًع���ا م���ا ح���ّل به���ذه   

ذ محم����د الرؤی����ة وب����ذلك الس����لوك عل����ي أرض الواق����ع، عل����ي ح����ين أنَّ األس����تا       
ج���الل آش���ك یعم���ل عل���ي تفّه���م الحك���م اإلس���المي بص���دد العالق���ة الجنس���ية ف���ي           

وآ���ال الك���اتبين یه���دف إل���ي، عل���ي ح���ّد ق���ول األس���تاذ  ... ص���ورته الفطری���ة األول���ي
 .)١(..".آشك، بالعودة إلي دین الفطرة والبعد عن تدّین أهل الحرفة

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٩ترجمة واعداد هالة العورى ص / ه ب بوحدیعبد الوهاب/ الم والجنس س اال)١(
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 ...مالحظة ونقطة نظام ثم تعليق ولي 
 ية فأح���ّبس��� ظه���ر قب���ل آت���ابى باللغ���ة الفرن   ب���هاب ال���دآتور بوحدیآت��� نآ���اإذا 

. ة قراءت���ه فرص��� ل���ي ية، م���ن ث���م ل���م ت���تحْ   س���أق���رأ الفرن إل���ي أنن���ي ال   أش���يرْنأ
 .ة العربيةغلبكر بالل هو ايوآتاب
 

ا  یختل�����ف ف�����ي منهج�����ه ومعالجت�����ه وهدف�����ه اختالًف�����ي آت�����ابنَّأنقط�����ة النظ�����ام 
ندما ـ فك���ر التخل���ف ع���يلـفأن���ا أهل���ت الت���راب ع��� ... ت���اب ال���دآتور آا ع���ن جوهرًی���

 وآ���ان ، ف���ي ج���وهره النق���ي البس���يط الش���امخيالمالفك���ر اإلس���ليه ن���ور ـلطت ع���س���
ي مبت��دع ف��ي ذل��ك    وأظ��ن أنن�� ،يحض��اري للس��لوك الجنس��  الح التفس��ير ري ط��هّم��
رج خنقه یس����تـ ع����ي ف����ي وح����ل التخل����ف إل����  قغ����ر أم����ا ه����و فق����د . ير متب����عـغ����
ة الت���ي جمع���ت م���ن    الفت���اوي الهندّی��� يلـتماده ع���ـمث���ل اع��� . قاربـب والع���ئ���العجا

 ٧٩ صس������تنجاء  تبراء واإلس������ تش������هاده باإل سر اظ������ نأ ،فقهن������ا آ������ل متخل������ف   
دآتور آ���ان ال���  وإْن. تاذ الفرنس���ي األس���يلـ الس���رور ع��� دخ���الإض���حاك الغ���رب و إل
ة وم���ا طرح���ه المستش���رقون  ر بدراس���ته الفرنس���يّ ه مت���أّث إال أنَّ���،المإلس���ع���ادي اُیال

ة الت������ى ل������و قرأه������ا ة الس������وقّيم بالفرویدّی������س������ّم ُم،يرس������م������ن مض������حكات التفا
ال وج����ه للش����به ب����ين منهج����ي وب����ين   ... أ منه����ا يجموند فروی����د نفس����ه لتب����رّ س����
 ف����ي ية أخ����رّرني الس����قوط م����ـ بم����ا یع����، ش����يءة م����ن آ����ّلالجنس����ّي تخراجاتهس����ا

ا ب���ه َن���ْرِمسل ال��ذي أُ ـفالُغ���... د جه��از جنس���ي  ج���ّرنس���ان ُمالتفس��ير ال���ذي یجع��ل اإل  
 بأن��ه للتنش��يط  ،نةس��الش��يخ حس��ن البن��ا قب��ل خمس��ين      رهبع��د الجم��اع وال��ذي فّس��   

 وه����و ،٩٢ ص " ميت����افيزیقي يلى مغ����زـسل یحت����وي ع���� ـُغ���� ال"ی����راه ه����و  ... 
المي ف�����ي ذروة س�����لفك�����ر اإلب اـتوع�����سی�����رفض تفس�����ير اب�����ن خل�����دون ال�����ذي ا  

بت���أثير الح���رارة   ام ه���وقب الحّم���ـ ال���ذي یع��� ش االنتع���ا ق���ال أنَّ وم���ن ث���مّ ،تفوق���ه
ا ص������احبنا ال������ذي فس������د  أّم������،)٨٦المقدم������ة (  الت������وازن الفس������يولوجي يلـع������

 سحس���اي اإلله یرج���ع إل���ـة فه���و ی���رفض ذل���ك ویجع���ة الس���وقّيبالدراس���ات النفس���ّي
 ال���ذي یزده���ر  يلحل���م الكل���  م���ن خ���الل ا  تس���ترّدية المطلق���ة الت��� بالس���عادة النفس���يّ 
 .٢٤٠ ص "مكن فيه ترویض آل شيء  الذي ُیلمكانا في الحمام ذلك

 
 !.حبظلم
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وا  ول�����م یم�����ّرقام الس�����و حّم�����ش والل�����ى م�����ا راح�����و!ط�����ب وحم�����ام البي�����ت ّ؟
روا نس�����اء ف�����ي ی�����ال�����ذین ل�����م  ...  آ�����امًالص له�����ا فص�����ًالبالتجرب�����ة الت�����ى خّص�����

شون بع���د الحم���ام؟ ه���ل  ـتع���نلم���اذا ی...  ف���ى ش���ابهم وال رج���اًالطف���ولتهم بالحم���ام 
 يون الحل���م الكل��� س���وه ی���ذهبون للحمام���ات ویمار ـبد الوه���اب أو مستمع��� ـآ���ان ع��� 

تش����هاد سوه����و ال����ذي ب����دأ باال .؟ وخ����دلك حم����امينـطاوع����:  له����م يّنـندما غ����ـع����
 وآ���أن م���ارلين  ، ح���ول اهتم���ام الع���رب ب���األرداف  ، تحلي���ل مض���حك ينية ف���ـباألغ���

 ،رضان ص����ورة باألش����عة للهيك����ل العظم����ىـ آانت����ا تع����،رجي����ت ب����اردوم����ونرو وبي
 .!؟رب فقط ـيع أو أنهما آانتا تهزان أردافهما للعفمكتفيتان بالفن الر

 
ر ـم����ا ه����ى المشاع����"  ،ندما یحل����ل قض����ية األرداف فيتس����اءلـ ع����وه����و یس����ّف
 تحلي����ل يل��� إوم���ن األرداف ینقلن���ا   ، ٢٧٥ ص " لص���الة یم���اءات ا إالت���ي ألهبته���ا   

: نا بتحلي���ل یق���ول ـ ویصرع���يلـفل وأع���س���خراج ال���ریح م���ن أ إ ب���يبرـلع���اهتم���ام ا
 يلـ بحرص��ه ع�� كمد إل��ى إث��ارة ال��ریح وذل��   ـ یع��يربـنس��ان الع�� إل ا ب��ل الواق��ع أنَّ "

:  بس����حرهايّنـغ����ا یت وأحياًن����،ازی����ة وس����ترات المغنس����يوم غتن����اول المش����روبات ال
ي���اه حي���ث ترم���ز ق���وة فق���ایع الم ... "ن���ا أ م���ا اش���ربش الش���اي اش���رب غ���ازوزة "
بر الفه���م ـر ع��� التح���ّريل���إفع دل���ى خص���وبة الرج���ل مم���ا یثي���ر الخي���ال وی���إازی���ة غال

 يل�����إفل س�����حالل الرم�����زي م�����ن األإلعج�����اب ب�����اإل ايوال یمل�����ك الم�����رء س�����و... 
 يفالمي����اه الغازی����ة ه����  ... ي����ة ئلة إل����ى تل����ك الهوا ئ وم����ن الحال����ة الس����ا  يلـاألع����

ش ـب المنع���� فه����و م����اء الش����با، الغ����ربيلم الم����وازي للنبي����ذ ف����ْس����المش����روب الُم
 س ولكن����ه ل����ي ، ب����راءة م����ن الخم����ر أآث����رر بأس����لوب ي للتجش����ؤ والتح����رّ الم����ؤّد

راضية والص����وت الرن����ان ـستع����إل ف����الميول ا،ویضيةـة التع����س����ا م����ن المماراوًی����خ
 يزـ المغ���يل���إواالسترس���ال ف���ى الالمب���االة واالض���طراب الجنس���ي آله���ا ال تفتق���ر    

 .٢٨١ ص "الجنسي 
 

 أآل��ة بع��د "لى قلبن��ا ب��إزازة آ��ازوزة   ـي ع��نط��ّر" ندما ـآ��ل ه��ذا یح��دث لن��ا ع��    
لمت أس��� امریك���أن إ الظ���اهر ! التواب���ل ؟ي ف��� غ���ارقاّرح��� ّىبرـغ���أو طع���ام مدس ع���
الم ینتش����ر م����ع ب����ل اإلس����... غازی����ة ف����ي الع����الم  للمي����اه الآتيننه����ا تمتل����ك ش����رأل

 .!!!!يا والصينس رويمصانع الكوآاآوال التى تفتح ف
 ــــــــــــــــ
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 خص�����وبته  رج�����ًالسيدة ول�����يس�����غني�����ة أللف�����ة امؤ یع�����رف أنَّنَّ�����ه الهر أالظ�����ا

ه�����اجي ومنطق�����ه ف�����ي   ن ب�����ين مقدراك الف�����ارإ يف�����كیب�����ل ، !!!ةفق�����افيع غازی����� 
 . الجنةفي الصور قوس حدیث  منيتنتاجاتستنتاجه واسالمقارنة بين ا

 
ا ه����ؤالء ال����ذین  تلح����ق أیًض����هللاة ان���� لع" نََّ بمقول����ة أي أدري م����ن أی����ن أت����الو
 جوهره����ا رف����ض  ياليب محرف����ة تعن����ي ف����  س����ه����ا أنَّإ... تمناء إلس����ان وس����یمار
 .٦٠ص ."وعهن لننساإلا

 
 .بة الكتاشاقنت أرید مسلفهذه مجرد نقطة نظام 

 
 :ليق هوـلتعوا

 ْنأ ،رفة شخص���يةـ مع���ي دون أدن���،تطاعت مثقف���ةس���أن���ه ف���ي ظ���روف لبن���ان ا  
 آت���ابي وتدرس���ه وتستقص���ي مض���مونه وتتناول���ه به���ذه المالحظ���ة     يلـتحص���ل ع��� 

ة وش�����رفها لمّيـانته�����ا الع�����مى أبف�����ي ذات الموض�����وع فت�����أ  ااًب�����تت�����رجم آ تيوه�����
نه آلم���ة نق���د ـبينم���ا ل���م تكت���ب ع���. ح���ق مؤلف���ه لي���ه وتثب���تإال أن تش���ير إ يالثق���اف

عالمي�����ة ف�����ي مص�����ر ي المن�����ابر اإللـتولت ع�����س�����صابة الت�����ي اـواح�����دة م�����ن الع�����
ا  واح���ًدضبون ألنَّـث���م یغ��� ! هاس���أنفاآتم���وا  ي ص���در الثقاف���ة حت���  يلـوجثم���وا ع��� 

ب���داع قتل���تم اإل... س���عاد حس���ني  به���ا إال  ل���م یب���َق، فيه���ا ثقاف���ةل مص���ر ل���م یع���ْدق���ا
وق���د ،  ی���وم خن���تم أمان���ة النق���د   -ج���يلكم  األق���ل ف���ي  يلـ ع����صفتم بالثقاف���ة ـوع���

 دراس���ة يون إل���ـ ی���وم آ���ان فيه���ا نق���اد یسع���،ربيـ الع���لع���المم اـآان���ت مص���ر تتزّع���
 له���م يه���د إال م���ا ُیأم���ا اآلن فه���م ال یق���رأون ... وتقي���يم آ���ل م���ا یس���تحق النش���ر    

 أو لمص�����لحة ، ذل�����كيلـ به�����م ق�����درة ع�����  نَّأ ظن�����وا وال ینق�����دون إال للت�����دمير إنْ 
 لت����زاحمهم ،وتأم����ل ث����م ابص����ق ف����ي احتق����ار . المؤل����في ل����إشخص����ية آ����التقرب 

س���تهم، سدارة مؤإيس مجل���س ئ���ي أو رول أّم���ئ م���ا أص���در مس��� اذإ ،ب���ةلكتا ايلـع���
ال . ةتي������ظمحب آال، ت������راهم یتب������ادرون لمدح������ه ،ا ف������ي مس������توى شرش������ر ًب������آتا

آ���ل الع���يش ع���ایز أم���اذا نفع���ل ...  ال یس���تحون وه���م یقول���ون للع���اتبين  ،یخجل���ون
أو یبت����ز . نق����دكأني ودنق����أضهم یم����ارس ش����عار ش����يلني واش����يلك أو  ـوبع����! آ����ده

نفس���ه ض الناق���د الفن���ي یف���ر  !! اب ل���هت��� مقاب���ل نش���ر آ آتبه���ادور النش���ر فينق���د  
 ر دويلـفات�����ه ع����� یف�����رض مؤلب�����ّيناق�����د األدوال.  المسلس�����الت والس�����ينمايلـع�����
 !النشر
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ن ـریب ع���ـب م���ن الكف���اءة، وف���زع م���ن الغ��� ـود ورع���س���ليهم حق���د أـیس���يطر ع���
 .اصة النابغةخوات وص خنق آل األفيبة ـالمافيا، ورغ

ار الكلم�����ة ال�����ذین ح�����الوا دون تجم�����ع تحي�����ة للمثقف�����ة اللبناني�����ة والع�����ار لتّج�����
در مثقفيه���ا ص���لم���ا تبن���تهم لبن���ان واتس���ع    ولطا. اللبن���انيين ف���ي مص���ر   المثقف���ين

 ... .لهم
 .قرشیف الذي حجب وجه مصر الملزد یا لبنان لتكشف اـع
 ١٩٩١سمبريد
 ي املعاد� ةاهرقال
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 خطبة الكتاب
 ل یق���م لم���اذا ل��� ،نهـناه ع���ـ آ���ان أغ��� ، م���اا بح���ث س���يقول الق���اريء المح���ب  ه���ذ
 ق���ّرا أو ُیله ینص���ر مظلوًم��� ـوه للقض���اء لع��� ـما دع���دنـ ع���،ب���و حنيف���ة ق���ال أم���ا مثل
بح س����اه یسـفم����ا ع����.. ابح ف����ي المح����يط لس����إذا س����قط ا " :ًالئر ق����اذتـ فاع����،احًق����

 .؟..
 

لم����اذا ألقين����ا بأنفس����نا ف����ي المح����يط نخ����وض      : سيتس����اءل الق����اريء المح����ب  
ج الن����اس في����ه ید الحساس����ية، یتح����ّردنفس����نا ف����ي مج����ال ش����أنخ����اطر ب بابه أوـع����
. ؟...هاب ف�����ي الق�����ول إلس�����ب�����ل ا! ویح�����ي: ن الق�����ولـع����� فض�����ًال، ماعس����� الم�����ن

 اش������حذوا ...ن حتف������ه بظلف������ه ـص؟ ه������ذا ه������و الباح������ث ع������وس������يقول المت������رّب
  .... وقع الثور دآين فقلسكاا

 
لم س���� ميلـفل����يس ع����.. يظم ـولآلخ����رین موت����وا بغ����.. .ي ئا ألحب����ا ش����كًرنولك����

 وال ف��ي ،ین م��ن ح��رج لمنا أن��ه ل��يس ف��ى ال��د   ـ وق��د ع��  أو ش��ّكفّك��ر إْن م��ن ح��رج 
ض نتم���ي ل���دین یح���ّرن -المي لن���ا س��� آم���ا قلن���ا ف���ي أول آت���اب إ-ونح���ن .. .لم ـالع���
وال یكتف�����ي .. . فه�����و یك�����افيء المجته�����د المخط�����ىء ، التفكي�����ر واالجته�����اديلـع���� 
 ف����ي ،فة الحری����ةس����ى حت����ى م����ا وص����ل إلي����ه فال دینن����ا تخّط����.. .دم معاقبت����ه ـبع����
الخط���أ آم���ا ورد ف���ي ح���دیث   ي لـفيء ع���ُیك���اه إذ أنَّ���! ه���ا ح���ق الخط���أ ریفها بأنَّـتع���

 فليح���تكم ،ولم���ن أراد أن یحاس���بنا . للمجته���د إن أص���اب أج���ران وإن أخط���أ أج���ر    
 لتزمنا وبذلنا غایةإفقد . ..سالمي  والسلوك اإلللقرآن والسنة

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-١٦- 

 
 الإدنا ص���وم���ا ق.. .ية ـالجه���د ف���ي اس���تباط األدل���ة م���ن ه���ذه المص���ادر الشرع���    

 .. ..ت أبالي سدا ذلك فلـ وما ع.لمينس، وخدمة الماهللاة امرض
 

 ،نس�����انإل اتفكي�����رس�����تهان ب�����ه م�����ن    ال ُیال حي�����ًزـغ�����المس�����ألة الجنس�����ية تش 
ذا آ���ان م���ن  إو.. . م���ا ف���ي تص���رفاته ب���ل ومواقف���ه      ح���دٍّيل���إ ت���تحّكمو، ونش���اطه

فة س���ل تج��ار الج��نس وفال  ـآظ��اهرة جنس��ية فق���ط آم��ا یفع��     نس��ان ر لإلالخط��أ النظ��  
يب أو ـنظ����ر للج����نس آظ����اهرة عارض����ة أو ع����    ُیأْنأآب����ر ه لخط����أ  فإنَّ����،ربـغ����ال

 ه����ذا م����ن دینن����ا وال م����ن حض����ارتنا آم����ا   فل����يس! دن����س ال یج����وز االهتم����ام ب����ه 
 ي وم���ع ذل���ك فه��� ،الش���باب ل ب���الـلمس���ألة الجنس���ية تشغ��� او.. .يرى الق���اريء س���

 وبال�������ذات،  وال یقترب�������ون منه�������ا،بلكّت�������ام�������ات یح�������وم حوله�������ا ام�������ن المحّر
  الفرص����ة،داء حض����ارتناـ وأع����،المس����داء اإلـت����ارآين ألع���� ! ين م����نهمالمّياإلس����

قول وقل������وب الش������باب ـوا س������مومهم ف������ي ع������ ـزرع������ی، ومينش������روا مف������اهيمهل
 فك������ره������ه  وال یوّج،س������الميإ ال بس������لوك شيـ یع������ْدـل������م یع������  ال������ذي،المس������لم

 .. ..الميإس
 

 والج���نس ،وإذا آان���ت اآلراء الت���ى طرحته���ا هن���ا ف���ي موض���ع الع���ادة الس���ریة     
 م����ا طرحت����ه ف����ي ب����اب الش����ذوذ    ة، إال أنَّم���� جریّدـع���� والزن����ا، ُت،لجم����اعا يرـبغ����

 وه���و ،ير ف���ي موض���وع الزن���ا ـغ���صض���افة إل���ى ج���زء   باإلاجدی���ًد تبرـع���الجنس���ي ُی
 حكم���ة س���بحانه وتع���الى  هللا نَّأو. ل���يس ف���ى الق���رآن  ، وةنَّس��� ال���رجم الق���ول ب���أنَّ 

 واقع���ة أنَّخف���ي رؤوس���نا وراء   ُنرها ال أْننت���دّب  یج���ب أْن،ف���ي نس���خ آی���ة ال���رجم  
وله س��� وی���أمر ر، ینس���خهمي الق���رآن ث��� ف��� ال���رجمر اهللاق���ّرفلم���اذا ُی.. .النب���ي رج���م 

وم���ا آ���ان لم���ا  .. .دور الرج���ال  ص��� ف���ىي وال حت���يا ف���ال تبق��� بح���ذف اآلی���ة تماًم��� 
 .. .. یتلوه الرجال  أو أْني یق أْنهللاخه اسن

 
 ز ف���ي البح���ث یترّآ��� نَّف���إ، ة ف���ي موض���وع الزن���ا رء ه���ذه الخ���اط س���تثناق���ول باأ

ط����ار المواجه����ة الحض����اریة    ف����ي إرحت����هطذي ل���� اس����يالش����ذوذ الجن موض����وع
  ....رب ـوالغق األبدیة بين الشر

 
الم آفلس���فة وهوی���ة  فأن���ا أنظ���ر لإلس���  . غلي الش���اغلش���وه���ذه المواجه���ة ه���ى   

 مواجه���ة ه���ذه الحض���ارة  ف���ي والكلم���ة األخي���رة  ،رقيةش���ا النحض���ارت ليةص���خشو
 ب����دأ الص����راع  يغریق���� اإل- ي الفارس����عص����رالفمن����ذ ا .. لغ����ربا م����ع أوروب����ا أو 

  وجنوب البحرقرشبين 
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رة تتس���ع، ئ ث���م ب���دأت ال���دا  ،مال ه���ذا البح���ر ش���رب وـيض م���ن ناحي���ة وغ���  ب���األ
س����الم اإل ج����اء  أْنيإل����.. . آ����ل جبه����ة خطوطه����ا وراءه����ا وم����ن حوله����ا    وتم����ّد

 يكّرـف���رب ـود الغ���ـرون أو ثماني���ة، ليع���ـبعة ق���س���رب ـالغ��� يلـ ع���قلش���راوانتص���ر 
 ...فى آثارها  يشـة ما زلنا نع الشرة آّريلـع

 
 ألنن����ي ،ط����ار ه����ذه المواجه����ة إلجنس����ي ف����ي ا موض����ع الش����ذوذ وق����د عالج����ُت

،  الظ���اهرةه ه���ذ وه���و أنَّ، م���ن الب���احثين آثي���ر رأي یخ���الفني في���ه  يل��� إلتتوّص���
 ي مس�����تويلـ ع�����" فاحش�����ة "ردي لتص�����بح ـط�����ار الف�����  اإلعن�����دما تخ�����رج م�����ن 

 مرحل����ة كسـبع���� ،مرحل����ة األف����ول الحض����اري يم����ا یح����دث ذل����ك ف����  إّن،م����عتالمج
حنا ووّض������. أبش������ع جریم������ة لنه������وض الحض������اري حي������ث تص������بحار أو التح������ّر

وه����ذه الفاحش����ة   رهض مجتم����ع ویتح����رّ ن ی���� أْنُیمك����نه ال نا أنَّ����أّآ����د و،بابس����األ
 ندما تنتص����ر وت����دخل ـ تنج����و حض����ارة منه����ا ع����   أْنُیمك����ن آم����ا ال ،عة في����هئش����ا

 قين الش����رب����انتق����ال ه����ذه الفاحش����ة وتتبع����ت أط����وار .. مرحل����ة فس����ق مترفيه����ا 
 .. ..ا  تقریًبسندلسقوط األ يلإریق ـغ اإلرب منـغوال

 
 ،ة أو ول���دانهالمان الجّن���ـُل���ى رأي ح���ول غ���إلت  فق���د توّص���يوم���ن ناحي���ة أخ���ر

 .. .يا نر في الدـّهط وتفَّـأنهم لالستمتاع الجنسي لمن ع وهو
 

 ج����اء بأدل����ة داد للمناقش����ة والمراجع����ة والتص����ویب لم����نـتع����س ايلـونح����ن ع����
ة م�����ن جان�����ب س�����ر والممار والتص�����ّو،ة الق�����رآن والس�����ّنيل�����إ تس�����تند ،مناقض�����ة

ا م���ن ج���اء  ّم���أ. ليهاـف���ق ع��� لم المّتـق الت���اریخ والع��� ئأو حق���ا.. الس���لف الص���الح  
.. ا س���الًم: فق��د نكي���ل ل���ه الكي���ل م��رتين وق���د نق���ول   ..  والق���ذف واألحج���ار بالس��بّ 

. 
 
 بابش���رور الـت بغ���ن���أنن���ي آ، ئن أج���ر المخط���ـا ع���نث نق���ول وق���د تح���دّ ْن أيبق���

. المياتف����ي اإلس���� ل آت����اب ل����ي  ي أّوف����ث یهدت به����ذا الح����د ش����تسوجهل����ه، ق����د ا 
ير بـع���لتاوف���اتني روع���ة  ..! ئحس���بي أج���ر المجته���د المخط���: م���ة المقّد ف���يفقل���ت
ر  فّك���ْنلم إس��� للم"ول���م یق���ل " ه���د ت للمج"د ه���ذا األج���ر ته إذ ح���ّدـودق��� المياإلس���

 "مل ـ االجته�����اد ه�����و ع�����نَّمجته�����د، ألب�����ل ق�����ال لل، ".. أج�����ر  ع فأخط�����أأو ش�����ّر
 نرط أش���� ،ف����أةلمكاليها اـتحق ع����س����مله یـلع���� تهرس���� ث����م فممان وم����"المجته����د 

 ... "ا  مجتهًد" نیكو
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 ن���دعي توافره���ا فين���ا، فأن���ا ال     أْنهللاا ش���  وحا،ومواص���فات المجته���د معروف���ة  

رور الش���باب ـكن���ه غ���لو، امجته���ًدفكي���ف أآ���ون . راب آی���ة ف���ي الق���رآنـع���إأحس���ن 
 مف���اهيم "بارة ـ أول آت���اب ع���يلـآ���ذلك آن���ت ق���د آتب���ت ع���  . فرةـالمغ��� هللاونس���أل ا

ب����ت ذل����ك وق����د تجّن.. ي أو مف����اهيمي ئ����س����الم آرا اإليلـ ع����ففرض����ت، "س����المية إ
وال ! .. س����الم ف����ي المس����ألة الجنس����ية  ه����ا رأي اإلم أّنـأزع����  فلس����ت،آل����ه الي����وم 

م���ا ه���ي خ���واطر  ّنإ ،الميةس��� مف���اهيم إ وال ه���ي، فم���ا أن���ا مجته���د ،ه���ا اجته���اداتأّن
م�����ذآرات تحض�����يریة .. وة للتفكي�����ر ـ، دع�����ع�����اٍل مس�����لم، تفكي�����ر مس�����لم بص�����وٍت

تبروها ـاع����.. م حك����اف����ي تش����ریع األ  هللا ش����اء اإْن"  المجته����د "ين به����ا ـیستع����
لين ـ، والمنشغ�����م�����ةئواأل، تاب المجته�����دینـند أع�����ـلة مطروح�����ة ع�����أس�����ئد مج�����ّر
 .. .سالمي مل اإلـبالع

 
 نت م��� وِخف���،ايًبش��� سل ال���رأـا واشتع���تًيـمر ع���ـ الع���ن م���ُتـ بلغ���دفق���.. . دـوبع���

ار  الواح���د القّه���يش���اه وال م���ن أرج���وه س���وخ م���ا أ ول���م یب���َق،الم���والي انحراف���ات
 ..فو ـوالع فرةـنسأله المغ.. 

 كشمد جالل آحم
  ١٩٨٤ل یبرإ / ١٤٠٤رجب 
  .زمالك ال�علي  تب بهج٣
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 اللذة للذة
  مف���اهيم� م���ن ناحي���ة  -كس ـتنب���ع أهمي���ة المس���ألة الجنس���ية م���ن آونه���ا تع���     

 والعالق����ات ،نس����اني له����دف الوج����ود اإلالتص����ور الع����ام.. خالقي����ات الحض����ارة أو
 يلـ ول���ذلك نرآ���ز ف���ى ه���ذه الدراس���ة ع���      ،نس���انية  ه���ذه المعادل���ة اإل  طرف���ي  ب���ين 
 -ونظ�����رة . المية للج�����نسإلس�����أو الكيف�����ي ب�����ين النظ�����رة ا    الج�����وهريقالف�����ار

 ا متك�����امًالا حض�����ارًیالنظ�����رتين تمث�����ل موقًف����� فكلت�����ا . )١(يةبرـ الغ������المس�����يحية 
ة ف������ي المواجه������ة  الجنس������ّي  دور المس������ألةيلـآ������ذلك رآزن������ا ع������ . اومتعارًض������
 . وخاصة في القسم الخاص باللواط،ةالحضارّی

 
ا ش����دید ل جانًب����ـيد الف����ردي، تشغ���� ـ الصع����يلـا ع����والمس����ألة الجنس����ية أیًض����  

نس����ان اآلخ����ر أو الج����نس  تحك����م نظرت����ه لإل  آم����ا ،نس����اناإل حي����اة األهمي����ة م����ن 
نس���ان تش���بع بعالق���ة م���ع  إل آ���ل حاجي���ات االمارآس���يون إنَّ  أو آم���ا یق���ول،اآلخ���ر
 وم���ن ث���ّم.. نس���ان آخ���ر إفه���ي تش���بع بعالق���ة م���ع    إال الحاج���ة الجنس���ية،الطبيع���ة

همي����ة ألج بالغ����ة الخط����ورة وائوله����ا نت����ا، فه����ي تخض����ع لق����وانين وق����يم مختلف����ة
 .يةـة العالقات االجتماع سالميلـع

 
 :دين الفطرة وتدين أهل احلرفة

 ،س���الم م���ن المس���ألة الجنس���يةي موق���ف اإلا ف���س���نة رأًی���١٦وق���د أوض���حنا من���ذ 
 وآيف

 ـــــــــــــــــ
 ث���م  وم���ن،ار المواجه���ة ب���ين الش���رق والغ���ربإط��� ه���ذا البح���ث ی���دور ف���ى وض���حنا ف���ي المقدم���ة أّنأ) ١(

 ریكي�����ة فه�����ى الحض�����ارة المض�����ادة الت�����ي یواجهه�����ا  م األ-وبي�����ة ورفالح�����دیث هن�����ا یتعل�����ق بالمس�����يحية األ 
 .نوضحس آما ،لمون والمسيحيون الشرقيون آطرف واحدسالم
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ة ف���ي مكانه���ا الطبيع���ي  ریزة الجنس���ّيـض���ع الغ���أنَّ���ه فع���ًال دی���ن الفط���رة ال���ذي و  

نس�����ان، المش�����روعة والص�����حية والض�����روریة واللذی�����ذة لإل   تياج�����اتح االمنض�����
حص���ر اهتمام���ه ف���ي ه���ذه یة ّيس���اهرة جن یتح���ّول إل���ي مج���ّرد ظ��� أْنُیمك���نال���ذي ال 
ة من���ه ریزة الجنس���ّيـ الغ���عب���ز" م���الك "  تحویل���ه إل���ي ا أیًض���ُیمك���ن وال ،الناحي���ة

تبر الل����ذة ـة، ب����ل یع���� جنس����ّيقدة ـأّی����ة ع���� یع����اني المي إلس����ال الفك����ر انَّأوقلن����ا .. 
أخ����ذ أموره����ا   إل����ي لينا، ویمي����لـ به����ا ع���� اهللا م الت����ي م����نّ ـالجنس����ية م����ن النع����  

ة هن���ا ط���نق ح أن نوّض��� ن���وّد،لتفص���يلا باوقب���ل أن نش���رح ه���ذ . ببس���اطة متناهي���ة 
  مث���ل أص���حاب -"  رج���ال ال���دین المحت���رفين   "يعي���ة م���ن قب���ل   ببة الطـ الرغ���ه���ي
. يب االختص����اصـقيد المهن����ة وتصع���� ـ م����يلهم لتع���� -ة حرف����ة أو متخصص����ين  أّی����

 هن���اك یك���نندما ل���م ـ ع���، ف���ي بدایت���ههًالس���ا ا واض���ًح بس���يًط،س���الم اإلول���ذلك نج���د
 ...صدار الفتاوي إ تفسير النصوص و تحتكرة مخصوصةئف

 
 يلـ ع���اًدئ��� وآ���ان قاص، الع���انمرو ب���ـ ع���نـروى ع���تأم���ل ه���ذه القص���ة الت���ي ُت���

 ليـ فخ�����اف ع�����، وآان�����ت الليل�����ة ب�����اردة)١( ف�����احتلم،)ص (  هللا ولس�����ة لرس�����رّی
 فم����ا زاد هللا،ول اس����فبل����غ الخب����ر ر  .. يتسل وص����ّلـغ����ی  فل����م، الب����ردننفس����ه م���� 

 !!لقـعولم ُی. " !؟ب ُنصليت وأنت ُج " :هو یقول لهو مبتسا  أْنليـع
 

ف یج����ب أن آي����و. سلـد ذل����ك ف����ي ش����روط الُغ����ـث����م تأم����ل فت����اوي الفقه����اء بع����
 حي���ث م���نتسل قدمي���ه ـ وض���رورة أن ینق���ل المغ���، الش���عررالم���اء إل���ى ج���ذو یص���ل
ن أه���ل الفط���رة وت���دیّ  ب���ين دی���ن  ق ت���رى الف���ار ،سل قدمي���هـ غ��� ليكّم���لاان واقًف���آ���
 .. .حرفة لا

 
َوالَّ�����ِذیَن َیْجَتِنُب�����وَن َآَب�����اِئَر اِإلْث�����ِم َواْلَف�����َواِحَش  "واهللا س�����بحانه وتع�����الي یق�����ول

الَّ����ِذیَن َیْجَتِنُب����وَن َآَب����اِئَر   "ویق����ول ) ٣٧الش����وري "( ِفُروَنـِضُبوا ُه����ْم َیْغ����ـَوِإَذا َماَغ����
  ).٣٢النجم(" ِفَرِةـ َربََّك َواِسُع اْلَمْغاِإلْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ

 ـــــــــــــــــــــــ
. عس���ل مث���ل الجم���ا غه���ي ب���االنزال أو الق���ذف ویوج���ب ال نتم ویئالن���اه ي ی���راس���االح���تالم ه���و حل���م جن ) ١(
 .  المتجّمعحية بل هو من حكمة الطبيعة لتصریف المنيصرار أضية فيه وال إثم وال أیة صوال مع

 ــــــــــــــــ
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َوالَّ���ِذیَن ِإَذا َأنَفُق���وا َل���ْم ُیْس���ِرُفوا َوَل���ْم َیْقُت���ُروا َوَآ���اَن َب���ْيَن َذِل���َك َقَوام���ًا      "ویق���ول 

وَن َم���َع اللَّ���ِه ِإَله���ًا آَخ���َر َوال َیْقُتُل���وَن ال���نَّْفَس الَِّت���ي َح���رََّم اللَّ���ُه ِإالَّ      ـَوالَّ���ِذیَن ال َیْدُع��� 
َذاُب َی����ْوَم ـْف َل����ُه اْلَع����ـُیَضاَع����. ْل َذِل����َك َیْل����َق َأَثام����ًاـَوَم����ن َیْفَع����ِب����اْلَحقِّ َوال َیْزُن����وَن 

"  َمًال َص�����اِلحًاـِمَل َع�����ـِإالَّ َم�����ن َت�����اَب َوآَم�����َن َوَع����� . اْلِقَياَم�����ِة َوَیْخُل�����ْد ِفي�����ِه ُمَهان�����اً 
 ).٧٠-٦٧الفرقان(

 
، سفنت�����ل ال�����ق، وآ�����ذلك ظيٌمـ ع�����ٌمث�����إهللا رك ب�����اش����� النَّ أنلموس�����رف المـوع�����
 :رئد الكباّدـعالرسول وهو ُی  وقال.والزنا
 ."ليلة جارك ح تزني بإن و"
 

.. ر ائب�����ك یبحث�����وا م�����ا ه�����ي ال أْن الب�����ّد،یرض�����يهم ه�����ذا الالمحت�����رفين ولك�����ن 
 م����ال اليت����يم، أآ����ل الش����رك والس����حر وقت����ل ال����نفس، و ".. ر ئس����بع آب����ا وج����دوا

 " وق���ذف المحص���نات الغ���افالت المؤمن���ات    ،والت���ولي ی���وم الزح���ف   ،  الرب���ا أآ���ل و
 !ومصدره أبو هریرة بالطبع اوه حدیًثوجعل
 

رنا ش����ن التحدی����د ال����ذي ورد ف����ي اآلی����ة الت����ي أ ـ یختل����ف ع����يوه����و آم����ا ت����ر 
نه ف���ي مواض���ع متفرق���ة م���ن الق���رآن ـ ع���هللا ايآ���ان ق���د حص���ر م���ا نه���  وإْن،ليه���اإ

.... 
 
 قت����ل يلـم الس����حر ع����ّدـق����د ق����"  الح����دیث " ا ه����ذه تج����در المالحظ����ة أنَّ أنَّ����الَّإ

 .بل قذف المحصنات.. نا ولم یذآر الز! النفس
 

ين ـ سبع����ا ب���ل جعلوه���  ،ند المحت���رفين ـت بكافي���ة ع���  اوم���ا آان���ت الس���بع موبق���    
نظ���ر ش���مس أ! ( ب الش��طرنج ـ لع���،هللا ق��دم المس���اواة م��ع الش���رك ب��ا   يلـلتش��مل ع��� 

ن ـ المؤل����ف نفس����ه نق����ل ع���� ی����ف أنَّلطروم����ن ا) ر ائب����كآت����اب ال. ال����دین ال����ذهبي
لم ـ ال أع����،نج ف����ي أحادی����ث  الش����طرروق����د ورد ذآ����  " :يبـغ����رالمن����ذري ف����ي الت 

 ".لم ـ وال حسًنا واهللا أعاحيًحص اناًدسن آثير منها إـع
 

ل���ى فت���اوي  إلت ّوـ تح���، له���ا وال حس���ن يححص���ند س���حادی���ث الت���ي ال  ألفه���ذه ا
 س ف������ي اللب������اروآ������ذلك التص������وی،  ..س الن������ايلـ ع������)١(مت الش������طرنجّرـوح������

 .!!ائرالمسلمين اآلن بارتكاب الكب أي اتهام آل. والجدران
 ــــــــــــــــــــــــ
أنظ�����ر آي�����ف یعتب�����ر المؤرخ�����ون، الش�����طرنج، هدی�����ة الع�����رب المتن�����ورین ألوروب�����ا وآي�����ف آ�����ان    ) ١(

وآي���ف لّم���ا . ول���ویس الق���دیس المتخل���ف ُیحّرم���ه . فردری���ك مل���ك ص���قلية وتلمي���ذ الحض���ارة العربي���ة یش���جعه  
 !.تخلفنا حرمناه أیًضا

 ــــــــــــــــ
 



 
-٢٢- 

 
 !بد إذا هربـالبول وإسبال األزار، والعوآذلك الذي ال یتحّرر من 

 وْا َفَل���ُه اَألْس���َماء اْلُحْس���َنىـوْا الرَّْحَم���ـَن َأّی���ًا مَّ���ا َتْدُع���ـوْا الّل���َه َأِو اْدُع���ـُق���ِل اْدُع��� "
 ).١١٠اإلسراء" (

ب�������ل . اس�������ًمِاين ـ تس�������عة وتسع������� ل�������هاودّدـع�������ُی ْنأ إالرف�������ون تلمحاأبي في�������
 :هودي بالتأثًرا !!ي سر"ظم ـعأم س ا"ن ـللبحث عون ـفرغیتو

 :يهتتفسيه الرجل ببلحة یأت ینهـ عهللاي اضمر رـل عّمأوت
 يلـمر ع���ـ؟ في���رد ع��� ..ل به���ا ـم���اذا أفع��� .. ين ن الم���ؤمر وج���دت ه���ذه ی���ا أمي���  "

ی�����ا ب�����ارد ..  آله�����ا ": افق ویق�����ولن����� ظه�����ر الميلـصا ع�����ـض�����ربة ع����� بالف�����ور؟
 ."! .الورع
 ...مسال هو اإلاذه
 
 إل���ي ب���ارد الفق���ه یس���تفتيه    ه���ذا ببلحت���ه ل ل���و ج���اء ب���ارد ال���ورع     تخّي��� لك���نو

 الف���ارق ب���ين  رفـتع���.. أن ی���دور بينهم���ا  ال���ذي ُیمك���ن  ي  اآلت���الس���يناریووتخّي���ل 
 ...ة فالحردین الفطرة وتدّین 

 
.. م الجنس���ية ئتنا للج���نس والج���را س��� خ���الل دراقنحتاج ل���تفهم ه���ذا الف���ار س���و

تبش���ع سا: للكم���ا آم���ال ايل���إ دی���ن الفط���رة وص���ل ف���ي الموق���ف منه���ا  أنَّ وس���نجد
دوان ـ بق����در م����ا تتض����منه م����ن ع����  تكبه����ا،د مرـّثمه����ا وتوع����  إظمـالفاحش����ة وع���� 

المة س����� اآلخ�����رین وق حق�����ويلـدوان ع�����ـع�����  وم�����ن،نس�����انية مرتكبه�����اإي لـع�����
 ولكن���ه ف���ي نف���س الوق���ت ل���م یق���م م���ن ، وس���المة المجتم���ع،يةـالعالق���ات االجتماع���

ذ ویش���مت ف���ي خطي���تهم ویلت���  ، ينئن الخ���اطـا ینق���ب ع��� ول���ة مقص���لة وال ج���الدً دال
 ف���ي هللا م���ن ح���دود اّدـح��� ا بتنفي���ذ ألًم���أآث���ر ،س���الميةإل الدول���ة اب���ل إّن. بمع���اقبتهم

ر التخل���ي أو التح���رّ   آ���ذلك یج���ب - ينرس��� آم���ا - ي���هبك م���ن مرت،م الج���نسئج���را
، يرات الحض���ارة المنتص���رة ثلين���ا م���ع ت���أ  إية الت���ي انتقل���ت  برـم���ن المف���اهيم الغ���  
 يرة المتزمتة التي ترظ النين االنفتاح والتحرر ونتبنـ عيمما جعلنا نتخل

 ــــــــــــــــ
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ا  ج����ذرًییختل����ف للج����نس يالمف����المفهوم اإلس���� . اف����ي الج����نس نجاس����ة وإثًم����  

 والب����د م����ن دراس����ة دقيق����ة لك����ال    ي����ة المس����يحية، بالحض����ارة الغرم ن مفه����وـع����
 آ���ل يلـتقي���يم األخالقي���ات والممارس���ات الت���ي بني���ت ع���  یمك���ن  يحت���. فه���ومينمال

أو ف���ي ، ية الجنس���يةكالجنس���ية، أو ف���ي المس���ل   ء ف���ي التش���ریعات س���وا.. منهم���ا 
 ..نساني إلجتماعي واإلرآز المرأة ام

 
 ، قلق����ة، حال����ة ش����اذة ،ربيةـض����ارة الغ���� ح الج����نس ف����ي مفه����وم ال  والح����ق أنَّ

یه�����بط "  "ق�����ذر " سطين ـ الق�����دیس أوغ����� هاّمس�����آم�����ا "  مق�����رف "، مزعج�����ة
أو آم�����ا تق�����ول .  آم�����ا وص�����فه تورتلي�����ان " مخج�����ل  "أو " نس�����انبمس�����توى اإل

  ب���أنَّلكنيس���ةام ب���ين آب���اء ا ع���ور ـهن���اك شع���  آ���ان: مؤلف���ة الج���نس ف���ي الت���اریخ  
 مش�����كلةطریق�����ة أفض�����ل لح�����ل   یخل�����قآ�����ان یج�����ب أْن) س�����بحانه وتع�����الى (  اهللا
 يوه���و ال���ذ، المش���كلة ةس��� درايلـكف ع���ـسطين لم���ا ع���ـ أوغ���لك���ن و،!!!لس���التنا

 ه خيال����نعص���� م����ن ،ته بفتي����ات راقص����ات عاری����اتـومع����صآان����ت ش����هواته تم����أل 
 ..لطة آدم وحواءـ بل غهللالطة اـها ليست غ أنَّي إلي اهتد،؟؟؟؟بالطبع

 
 آ����ان مخل����وقين ع����اقلين یس����يطران    هللافالرج����ل والم����رأة الل����ذان خلقهم����ا ا   " 
 ،ة ش���هوة وال حاج���ة لمقاوم���ة الش���هوة  ّی���أالجس���د ول���م تك���ن هن���اك   ي لـا ع���ًم���تما

ا رفي����ع ارًدا ب���� فق����د آ����ان جنًس����-ذا آ����ان ق����د وج���د  إ -دن ـف���الجنس ف����ي جن����ة ع���� 
 لألجه����زة ميك����انيكيتخدام س����مج����رد ا. نش����وةال و، ون ش����هوةدب����.. المس����توى 

ربم���ا مث���ل تلق���يح  ( بار ـتع���س واالتناس���ل بت���رٍو  تحق���قلك���يالت���ي أنتجه���ا الخ���الق  
ور ـان بشع���� ب����دآ یحّس����،آدم وح����واء خط����أأولك����ن عن����دما .. ). ي����ب بناأطف����ال اإل

ا ه�����و م�����ا أحّس����� وأول ، ليهاـ وال یس�����يطران ع����� ،أن�����اني جدی�����د وه�����و الش�����هوة  
ل ـفع����� ل رّد أّو ب�����أّنل�����كر أوغس�����طين ذوفّس�����.. ریهما ـور بالخج�����ل لع����� ـالشع�����
 يلـن الس����يطرة ع����ـجزهما ع����ـ وع����،صية آ����ان نش����اط أجه����زتهم التناس����ليةـللمع����
ق الجن����ة لس����تر ه����ذه لهما یس����تخدمان ورـ ه����و م����ا جع����،الظ����اهرة الجدی����دة تل����ك
 . )١( "جهزةاأل

 
ة ج���اءت والل���ّذ.. ة  أو آ���ان ب���ال ل���ّذ،وج���ده ل���م ُینَّ���أا  إّم���،ف���الجنس قب���ل الخطي���ة

 .. .د الخطية ـبع
 

ن ولك���. يةبزوـة ه���ي الع��� لى درج���ات المس���يحيّ ـع���أ" : ق���ال س���انت أوغس���طين  
 نجيلاإل

 ــــــــــــــــ
 . التاریخ فيسلجنا) ١(

 
 ــــــــــــــــ
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ول��ذا فالجم��اع ال ب��أس ب��ه، ولك��ن الل��ّذة الت��ي ج��اءت م��ع ط��رد         . ش��ّجع التك��اثر 

 ". من الجنة هي شّر آدم
 

ليقاته ف���ي ـوتع���. وق���د اس���تند آب���اء الكنيس���ة إل���ي أنَّ المس���يح ل���م یه���تم ب���الجنس
ة ودیدة ع����ن الث����ر ـبالنس����بة لمالحظات����ه الع���� ة ّص����خا" ه����ذا الموض����وع ن����ادرة،  

وش��هوة التمّل��ك وإش��ارات الج��نس ف��ي آ��الم المس��يح قص��د به��ا ه��دف آخ��ر مث��ل            
مال بالنّي���ات، ول���و أَن���ه  ـي أنَّ األع���لـأي التأآي���د ع���" زن���ا القل���ب " ن ـالح���دیث ع���

نه أنَّ���ه ـ أنَّ الفك���رة الش���ائعة ع���دم إمكاني���ة فس���خ رب���اط الزوجي���ة إالَّـلي ع���ـع��� ّدآ���أ
نها ه���ذا الك���الم ه���ي حي���اة  ـزوبية وب���الطبع حج���ة الكاتب���ة الت���ي نقلن���ا ع���  ـأّی���د الع���

ولك����ن ف����ي . الرس����مّي للكنيس����ة ل����م یت����زوج ، فه����و وفًق����ا للت����اریخالمس����يح ذات����ه
للمفه�������وم اإلس�������المي للمس�������يح تنس�������ب ل�������ه ال�������زواج      ات س�������راالدض ـبع�������

وتض����يف الكاتب����ة أنَّ����ه رف����ض " بده ورس����وله ـع����. " )١(!!!!!..."واإلنح����اب؟؟؟؟
تقد ـونع���. ير المت���زوجينـقوبة ض���د الج���نس ب���ين غ���ـإدان���ة الزن���ا، ول���م یف���رض ع���

ه��ا آان��ت س��تكون ف��ي موق��ف أس��لم ل��و اآتف��ت ب��القول بأنَّ��ه ل��م یه��تم بموض��وع           أّن
نه، واألص���ّح أنَّ���ه رف���ض رج���م الزاني���ة، ول���يس إدان���ة   ـم���ا یتف���ّرع ع��� الج���نس وال 

شر لليه����ود، ـكه بالوص����ایا الع����ألنَّ����ه أّآ����د ف����ي أآث����ر م����ن موض����ع تمّس����!!! الزن����ا
" ل إنَّ الزاني���ة ال ُت���رجم، ولكن���ه ق���ال إنَّ    ـول���م یق��� " دم الزن���ا ـع���" وم���ن بينه���ا  

 . طاهرةفالسلطة التي تدین وتنفذ یجب أْن تكون" الخطاة ال ُیرجمون 
 

مالح���دة له ال���ر م���ا یقوفتك���ّر) ریخ آت���اب الج���نس ف���ي الت���ا  ( ف مؤلف���ة وتتط���ّر
ه آ����ان یح����ب وأنَّ����ت عالقات����ه آله����ا م����ع الرج����ال،  المس����يح آان����ه����و أنَّ و،مي����ولا

 ي ه���ذه الحقيق���ة ف��� أّآ���دانت ج���ون ال���ذي   س���ا ص���دقنا روای���ة م���ذا ، إنت ج���ونس���ا
 )١١٥ص" (ع موضأآثر من

  
 Karlen: Sexuality يس��الجن والش��ذوذ ستقص��ى مؤل��ف الج��ن  سق��د ا

& Homosexuality  
 ــــــــــــــــــــــ

 .خواطر مسلم في الجهاد واألقليات واألناجيل: أنظر آتاب المؤّلف) ١(
 ــــــــــــــــ
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" ة ف���ي ره���ا وردت ألول م��� نَّ إ.حط���ة فق���ال ریة المّنـالف���ه ه���ذذور تقص���ى ج��� سا
" م����ارلو " وق����د ُأّته����م " آریس����توفر م����ارلو " م الكات����ب المس����رحّي م����ة اته����ائقا

 ).٢١ص" (بأنَّه لوطي، خائن
 
 !هللا اذومعا... ههم اخرج من أفوت ةملآآبرت  

 
 م���ن آان���ت هن���اك أآث���ر   فق���طد المعاش���رة واالخ���تالط  ص���تب���ة تقلكاان���ت اآوإذا 

اهمة س����ل����ى نس����بة أو مس����توى مإا  تص����ل طبًع����ل����م ْن تح����يط بالمس����يح، وإأةم����را
الخب����رة  تقص����دذا آان����ت إا أّم����.. ول س���� وحي����اة الرمال اإلس���� ظه����وريالم����رأة ف����
 تنف���ي ه���ذه الخب���رة تماًم���ا، وه���و م���ا      � فع���ًال � الكنس���ية ورةلص���فا.. الجنس���ية

لي للكنيس����ة الت����ي ـليها ف����ي ال����رئيس األع���� ـأص����بح حقيق����ة مطلوب����ة ومتفًق����ا ع����  
تش����ّرع للن����اس الس����لوك الجنس����ي والحي����اة الزوجي����ة والعائلي����ة دون أی����ة خب����رة  

 ...ا وآبار الكرادلةملية من البابـع
 

 :هل اجلنس ثمرة خطيئة؟
ح�����ول االتص�����ال  " س األآ�����ویني توم�����ا"  ع م�����"ترتولي�����ان  " وق�����د اختل�����ف 

 وأنَّ. آدموة ح���واء ئ��� خطيثم���رة ه���و لج���نس ا أنَّ"ي���ان ل ترتو" يف���رأ الجنس���ي،
ربم���ا ( ير جنس���ي ـلوب ط���اهر غ���س���يتكاثر ف���ي الجن���ة بأس���آ���ان  بش���ريل الج���نسا

 ر أّنق���ّر وُی،فيتلط���ف بن���ا " آ���ویني  األس توم���ا"أم���ا . )ميب���ا ل األ مث���مباالنقس���ا
ه ف��ي  أّن��إالَّ، ثرلتك��ا ايل��إبيل س��الخليق��ة، ه��و ال  ای��ةدتص��ال الجنس��ي آ��ان م��ن ب   الا

 ه��بط آدم م��ن  د أْنـالت��ي اقترن��ت ب��ه بع��   ، ةجنس��ّيالة لل��ذا با ممتزًج��یك��ْنة ل��م الجّن��
 !ةل الجّنـال تليق بأه ة اللذة الجنسّيأو أّن). قوبة ـربما آع( ة، الجّن
 

ل للحي����اة ـ فع����، آ����رّد)١( آم����ا قلن����ا،ا وقناع����ةادفت رواًج����ص����وه����ذه الفلس����فة 
نس���ان الق���رن  إ يزز ف���ـة للروم���ان والت���ي م���ا زال���ت تثي���ر التق���    ل���المبتذ ةالجنس���ّي
وإن آ���ان  [  خص���ييل���إل ئ��� األوالكنيس���ة آب���اء انم��� ادًدـا دف���ع ع���مّم���. شرینـالع���

اس���تقر ف���ي و، نفس���هم أ]الخص���ي یمن���ع م���ن ت���وّلي وظيف���ة رئيس���ية ف���ي الكنيس���ة  
ته س��� ف���ي ممار" الل���ذة "ور بخط���أ ـ، والشع���سالج���ن ربي آراهي���ةـالض���مير الغ��� 

ل م�����ن الق�����رن ّوألل�����ى النص�����ف اإور ـالشع����� واس�����تمر ه�����ذا. ثرللتك�����اآض�����رورة 
 ة آه���دف ف���ي ح���دّ الل���ذة الجنس���ّيي  ف���تفكي���ر أي ض رف���نـع��� ففض���ًال .. ینرش���الع

  هدف واحديلـصرار عواإل. لجميوع وذاته مشر
 ــــــــــــــ

 .ل اللواطصنظر فأ )١(
 ــــــــــــــــ
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ا ميًع����جيس����ة نقه����اء الكفم����ع جأللج����نس وه����و اإلنج����اب، وف����ي وض����ع واح����د، 

 -ع جم����الل"  يبيع����ط"  وض����ع واح����دية ـرع����ش يلـير محص����نين، ع����ـوآله����م غ����
بيع���ي طير ـداه غ���ـم���ا ع���و -ظهره���ا لي ـتلقية ع���لمس���أة ال للم���ررج���ل الّوـوه���و ع���

 عس����بب من���� ه ُیأّن����ش����تبه ف����ي  لحيوان وُیب����ا انس����نم����ن اإله ّبش���� ألن����ه تمّرح����وُم
 إل��ي ي ّدؤ ی�� ال سنج�� ي ف��أ ا ل��ذ و. ج ال��زوا م��ن  ف م��ع اله��د  لك ب��ذ يیتن��اف و، لحم�� لا
 ٣م���ن ه���ا تكفير ولتـق���لال ان م���ع الزوج���ة جریم���ة تع���اد   آ���و ول��� ينج���اب حت��� إلا

 .)١(؟؟؟" ة ن س١٥إلي 
 
 نـع�����لة ئس�����أل اضـ بع�����ل ح�����وان بياًن�����تيك�����افالدر اص�����أ ١٩٧٦ م ع�����ايحت�����و

 ججنس���ية خ���ارلاق���ة اللطمد ـمتع���ل امس���تخداإنَّ اال: " ج���اء في���هلج���نس أخالقي���ات ا
 ."یزة رـلغدف اه عا مًساس أضیتعار بيعيةطزوجية اللالعالقات ا

 
  یب������دو أنَّ": ذ تق������ولإا ن������ رأیم������ع " لاهي������ن تي را"ة دس������يل ايیتف������ق رأو
 تك���ون یج���ب أْن  م���الك���ل. دمض���ال النم���وذجة اانّي���رمرلأة الم���را اعتب���رتلكنيس���ة ا
ا م���ات، أّم��� لمحر ام���نأة لم���ر التبرت تجّم���ـاع���ول���ذا ، "ة يحّيلمس���أة الم���رليه اـع���

مك����روه وُیستحس����ن إهمال����ه وطمس����ه حّت����ي ال یظه����ر    ، فه����و يالجم����ال الطبيع���� 
 .)٢("لي آل من ینظر إليهـحيث أنَّه خطر ع

 
تسل ف���ي المس���يح ال یحت���اج إل���ي    ـحت���ي النظاف���ة آان���ت مكروه���ة، فال���ذي اغ���     

 .)٣(استحمام
 
ن الط���اعون أآث���ر فتًك���ا ف���ي المس���يحيين من���ه ف���ي المس���لمين واليه���ود،        آ���ا" 

 ألنَّ النظافة
 ــــــــــــــــ

 س لب����اى ت����ون "ق العبق����ة ئ الح����دا " النف����راري آت����اب خ الش����يل����فر أش���� عسس����ادل انق����رل ف����ي ا)١(
م���ن ا ًس���ا مقتب وض���ًع٢٥ليه���ا إ وأض���اف عا للجم���ارا عربًي���ًعوض��� ١١ ف���ي آتاب���ه  لجوس���ا ه جنس���ًيطتنش���يل
 أربع����ين أآث����ر م���ن وفي���ه  " ل���ى ص����باه  إرج����وع الش���يخ  "  آت���اب  عاش����وع ك ذاب����ل ذل��� قو. اف���ة الهندی���ة  ثقلا

 ن لمؤل����ف یمن����ي طبي����ب ف����ي الق����ر" من����ابع الل����ذة "وق����د اآتش����ف من����ذ س����نوات آت����اب . عللجم����ار اوض����ًع
 .ع القرن السابع الميالدي أبيح للمسلمين آافة األوضاومن. تئفيه ما شوالهجري س الساد
 .وليانرت عن تنص والختاریل في اسجن ال١٣٦ص  )٢(
)٣ (Darlington pp. 300 
 

 ــــــــــــــــ
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تسل ف��ي ـال��ذي اغ�� " ين فكم��ا ق��ال س��ان جي��روم    قيدة المس��يحّيـل��م تك��ن م��ن ع��   

 نظاف���ة ولك���ن یب���دو أنَّ " ّلق المؤلف���ة ـوتع���" دم المس���يح ال یحت���اج إل���ي تنظي���ف   
 ".ون ـالتي تنقل الطاعيث ـ آثيًرا في مقاومة البراغالروح لم تفْد

 
ون ال���ذي فاج���أ المس���لمين   ـطاع���لند قص���ة ه���ذا ا ـقف���ة هن���ا ع���  و م���ن سب���أوال 

 یكتس���بوا ْنأ، وقب���ل م مطل���ع حض���ارته يوف���م، ع���اللل جهمورفج���ر خ���  ،مف���ي الش���ا 
 لبي�����ق أّوطوا تـتطاع�����س الك�����نهم وین،خ�����رآل املوـ ع�����يلـع����� واـ یطلع�����يحت�����ال و

ج����راء ال����ذي اتخ����ذه إل انَّأ يال ف����دف����ال ج���� ! البش����ریةخ ت����اریيحج����ر ص����حي ف����
ق���رن ل ام���نقد الراب���ع ـ الع���يف���س ون م���واـ مواجه���ة طاع���ي ف���ئ���لواأل انلمولمس���ا

اي ر " ارتأش�����نصر النظاف�����ة ال�����ذي  ـ ع�����يل�����إض�����افة إل با،الس�����ابع الم�����يالدي 
ممك���ن ج���راء إحس���ن أ فق���ط ل���م یك���نه���و  و.وب���اءل حص���ر ايى إل���ّدأق���د " تناهي���ل 
، ..!!!نریش����رن الع الق����وملـ ع����عا م���� تماًم����لمتف����قج����راء ا، ب����ل آ����ان اإل وقته����ا

 إل���ين لمس���لمو الّص���وق���د تو .آتش���افالوالمبي���دات الحدیث���ة ا مص���الألباس���تثناء ا
ري المتق���دم  لحض���ا  امهم مفه���و م���ن الح���دیث  ملـقب���ل الع���  ة الحج���ر الص���حي  فك���ر
 .!!! النبوي المعجز النّصمنو

 
 ": هم؟؟؟ح����دأوق����ال . م����رضلبب اس���� بمالش����مر ف����ي دخ����ول اـد ع����فق����د ت����رّد
 قص���دأة س���المّيإلة اّی���لنظرل في���ه اث���مر ال���ذي تتمـ ع���ّد و" هللاقض���اء ا أف���رار م���ن

ص ربع آلم���ات تلّخ���أمر ب���ـ ف���اآتفى ع���،نت���همكاصا ل���وال ـبالع���  ل���و ع���الهي���ل، وّدثتم
قض��ية القض��اء والق��در، تل��ك القض��ية الت��ي تخط��ت        س��الم الن��اهض ف��ي  س��فة اإلفل

ق���ال تلمي���ذ . يونهمـ ع���يل���إتش���رقون سالم  ض���بابهاضجي���ال المت���رفين وخ���اأفيه���ا 
 يل���إ هللاضاء اـ ق���نار م���رـف��� نع���م " :ان حض���ارتسول ومهن���دس��� ورفي���ق الرةالنب���ّو
 ." هللاضاء اـق

 
: مع ب��ه وه��و س�� م��ا آ��ان ق��د   هللاول اس�� رنـمر بح��دیث ع�� ـم اجته��اد ع�� ـث��م تدّع�� 

 من آن�����تإون ب�����أرض وآن�����تم فيه�����ا ف�����ال تخرج�����وا منه�����ا، و ـظه�����ر الطاع����� ذاإ "
 ."دخلوها  تخارجها فال

 
 ه����ذا النظ����ام يل����إا حت����ى تص����ل ًنرـشر ق����ـى ع����ن����ل����ى إثإتحتاج البش����ریة س����و
ه ف���ي تفاص����يل  أنَّ����ه���م  والُم.. حص���ار الم����رض أو الحج���ر الص����حي   ي  ف����حك���م لُما

 ب��ل الروای��ات  ض،ا لظه��ور الم��ر ا ميتافيزیقًي��يًرس��ذآ��ر تف اح��ًدأ مْعس��ة ل��م نالقّص��
 نسبأ اختيار نـدیدة عـع

 ــــــــــــــــ
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 نك م�����رف����� بطنم�����"  نـة ع�����ئ�����ع األوبن�����ية لمص�����ححي�����ة الن م�����ن النام�����اآاأل
 يحيس��� الممة ف���ي الع���الن���ى مدیق���رأظم وـة أع���نيطينطقس���ي الف���م���ا أ "لمين س���الم
ع ب تتخ���ذ ب���الطل���م و"بب اللواط���ة س��� نقم���ة بنوـالطاع��� برتتـد اع���فق��� ".. ته���ا قو
 !لهي اإل الحّلهو ریقح الّلحية، وظصات ءجراإیة أ

 
ن ـوا ع��� حض���ارتهم، تخّل���رلمين م���ع ت���دهوس��� المنَّأنتب���اه ي���ر اإلثله مم���ا یـولع���
 عجم����اإمر ب����ن الخط����اب وـن موق����ف ع����ـ وع����ق،الح����دیث الص����ریح المتف����و ه����ذا

ث فقه���اء التخل���ف بح���دیث  وتش���ّب. دوىـب الع��� تجّن���يلـصره ع���ـع��� الص���حابة ف���ي 
 ف���ي ظ���ل  ممكًن���ا ن ال���ذي آ���ا م الط���ّب تق���ّديلـالطری���ق ع���  وا ليس���ّد "يدوـع��� ال" 

ن وـف����ي حص����ر االخ����تالط ف����ي حال����ة الطاع����     الرس����ولیثل ال����واعي لح����د التأّم����
 الم���وت الَّإرفه وجهل���ه م���ن جهل���ه  ـع���ن رفه م���ـء ع���ا لك���ل داء دو"ومث���ل قول���ه  

 .؟؟؟؟؟؟"والدواء  خلق الداءهللا ا فإنَّهللاباد اـ عي تداو":  وقال"
 
 " الل���ذة "ظه���ار إ  أنَّيلـا ع���تفق���وا أیًض���إرب فنج���دهم ق���د ـود لموق���ف الغ���ـنع���
ت لص���و باير بحرآ���ات واض���حة أو بـمث���ل التع��� . رعي مك���روهش���اء الجم���اع الن���أث
اء ن����ش����ة بن����ت طلح����ة الت����ي نخ����رت نخ����رة أث ئ عاورح����م اهللا.. االس����تمتاع ند ـع����

  .. .!!!!بل الصدقة لم تجتمع حتى اليومإة من ئفنفر ما جها لهازووطء 
 

نها فقي���ل ـ فس���ألت ع��� ح���ةش���ة بن���ت طل ئاع يلـع���ة دخل���ت أة آوفّي���رم���إوقال���ت 
 ث���مل���ه ث مس���مع ق���طا ل���م ُینخي���ًر وا فس���معت زفي���ًر؛ونط���جه���ا ف���ي القي زوه���ي م���ع

.. ل ه��ذاث��ل مـة تفع�� ح��ّرنن��ت أنَّظا م��: ا فقل��ت له��ا ًق��د عریتفّص��نه��ا يبخرج��ت وج
  ). العقد الفرید٧ ج ١٣٣ص . ( " رفيصتشرب بالق تاـ العلفقالت إن الخي

 
نوا الب����يض آ����ا  نَّ أیك����ا العنص����ریة ف����ي أمر لتفرق����ةس����باب اأ م����ن نَّأویق����ال 
ادم����ة م����ن حض����ارة   زوجه����ا، وه����ي القم����عنش����وة الم����رأة الس����وداء   ونـیسمع����
ه آ���ان دی���ن  ت أنَّ���ثب���فریقي���ة، أو دی���ن الفط���رة ال���ذي     اإلير مس���يحية، س���واء ـغ���

فاس���تقر ف���ي  . وا ف���ي الع���الم الجدی���د  ـوبيع��� بيد ال���ذین اختطف���وا ـ الع���م���نالغالبي���ة 
ا م����ع  تجاوًب����أآث����ره����م أنَّ  ول����يس،ا الس����ود متفوق����ون جنس����يً قلية الب����يض أنَّـع����

 وأن.. ر ـمشاعلذه ان هـبير عـا في التع صدًقأآثررهم وـمشاع
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ة ئ���� وخطيسثم الج����نإور ب����ـع����شقدة الـرت م����ن ع���� ّرذا ُح����إبيض����اء لأة الم����را
.. يض ي م���ع الرج���ل األب��� حت���..  والص���فراء ءدالس���ومج���اراة اي  أق���در عل���،ةالل���ّذ
  ...ي یختلفلذا وهن النفسي لتكوی الكن ولجسدا  ناحيةنناس سواء ملفا

 
تمتاع س����ة وزی����ادة االظه����ار الل����ذّ إ  آخ����ر أنَّعء ف����ي موض���� يجد الق����اريوس����ي

 "ن ـا، س�����واء بالح�����دیث ع����� ًي�����نل�����وب ومس�����موح ب�����ه دی ط ملـفع�����لا ب�����القول أو
ن ب���ين یك���وا م��� ل الرج���عذیُی���  أْننـع��� ينه���لبح���دیث ا،  أو مباش���رة"بة ـالمالع���

 ! .. .!لجماعل أثناء اـالمرأة وزوجها من قول أو فع
 
 ال نالزن���ا لم��� م���ن  األفض���ل ل���زواج ه���و الح���لّ او، ص���لة ه���ي األبّيوزـع���ل انَّوأل
ة ّيبزوـ الع���� نَّإ" : فق����د ق����ال س����ان ب����ول   .. ك����اثرتللرة ود ض����ر مج����ّر، أو یطي����ق
ل ـليات وال مشاغ���س���ئو أی���ة مضنه���ا ال تف���رأل جاوزل���ا م���ن ة مس���يحّيأآث���رمس���لك 
 .)١(" بادة الرّبـن عـل عـغتش

 
 یبحث���ون ةلكنيس���شر آ���ان فقه���اء اـث���اني ع���ل انق���رل ايل���إبع لس���اق���رن المن���ذ او

لوا ا توّص���وأخي���ًر" قد نك���اح ـ ع���" م أيقد أخالق���ـ ه���و ع��� واج، وه���لزل���ا طبيع���ة
قد ال����زواج ـق����يم ال����زواج وأنَّ ع����ق ول����يس النك����اح ه����و ال����ذي یُ تف����ااإله نَّ����أ يل����إ

تبار ـع����إة س����نيكفض����ت الرا وهك����ذ " )٢("طي ح����ّق النك����اح ولك����ن ال یوجب����ه ـُیع����
ض المجته������دین ـونص������ح بع������ . )٣("واج زل������ا أ م������نا ال یتج������ّز ج������زًءسالج������ن

ل المس���يح، وی���وم  اتقـالج���نس ی���وم الخم���يس بمناس���بة ذآ���ري اع���   باالمتن���اع ع���ن
 إحي����اًءا )٤(ذراء م����ریم، واألح����د  ـالجمع����ة ذآ����ري موت����ه، والس����بت ت����وقيًرا للع����   

 فه���و ...ودهـد موت���ه، واإلثن���ين احتف���اء ب���ذآري صع���   ـث المس���يح بع��� ـل���ذآري بع��� 
 متنعآذلك ُی. ايًدـعا أو ذا صادفا صياًمإربعاء إال واألثالثاء ل احمبا

 ــــــــــــــــــــــ
 .٧،٩ح حاإص إلي قورنه ئلسار )١(
 عن النكاح ينفر أحد الطع امتنو أجزذا عإ فسخه لنكاح، وُیمكنم ایتعندنا و )٢(
 .١٣٤ص  لجنس في التاریخا) ٣(
ه الب���د ق���د  آ���ان ال���رّواد األمریكي���ون یرفض���ون تعمي���د الولي���د ال���ذي ُیول���د ی���وم األح���د العتق���ادهم أنَّ���      ) ٤(

 .حملت به أمه في یوم األحد وهو یوم ال یجوز فيه النكاح وعندنا نكاح ليلة الجمعة مستحب
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 الفص����ح يلـا الس����ابقة ع����ين یوًم����ـن الج����نس ب����ين ال����زوجين ف����ي األربع����  ـع����
 .)١( " التناوليلـيد الميالد واألیام السابقة عـعونصرة ـوالع
 
 ینخ����رط ف����ي ْن أزوجت����مس����مح لل ُین آ����اشرـة الق����رن الح����ادي ع���� نهای����يل����إو
ف���ي نهای���ة الق���رن و، ج ب���الزوا فع���ًالط انخ���رلم���نن الیس���مح ك��� ول،تلكهن���وا س���لك
باب���ا ل اردص���ى مرآ���ز الباباوی���ة، أ تق���ّو" ش���هد مول���د الح���روب الص���ليبية     ال���ذي

 ١٩٧٨م ف����ي ع����او " ".دینل���� ال بتح����ریم زواج رج����ااالس����ابع ق����راًرري جریج����و
 تهمج����اون زـع���� جقف مت����زوس����ي أئت بفص����ل م����اااًر ق����رانتبرىس����قف آ����أدر أص����
. ال����دولي" مب����ث ال" قاد م����ؤتمر ـانع���� رقهاـغ����ت����ي استلة الثالث���� ابيعاس����ألا لخ����ال
مي���ل د ـع���لى ُبـواحتج���زت زوج���اتهم ع���، ن���تآ جامع���ة ي األس���اقفة ف���س���كنا أهك���ذو
شر م���ع اش���تداد ـالثال���ث ع���و شر أـ ع���يلث���انا ن ف���ي الق���رقم الط���الّرق���د ُح���و )٢("

ن م���ن ال ك���ول ا،ل حس���ًنـت���ه یفع���ن م���ن ی���زوج اب": س ب���وللق���او. نيس���ةلكاقبض���ة 
  خ�����افزب إال إْنـل الرج�����ل أع�����ظ����� ی، وم�����ن الخي�����ر أْنل أحس�����نـع�����جه�����ا یفیزّو

 ."ة ئيطالوقوع فى الخ
 

ربية والس���لوك ـقلية الغ���ـذي م���ا زال یحك���م الع��� ال��� المس���يحي ق���فموله���ذا ه���و ا
 واالنحط���اط أو الخط���أ  ،ثمور ب���اإلـشع���... والل���ذة الجنس���ية  لج���نسم���ن ا ربيـغ���ال

، حت����ى یومن����ا ه����ذا وف����ي  ربيـس����لوك الغ����ل ایحك����م ير ال����ذالتص����ّو م ه����ذاـنع����.. 
 " ذل�����ك أنَّ.. روبها ض�����ل بك�����ة لل�����ذ اإل�����ي، واالن�����دفاع ةة الجنس�����ّيباحّي�����ذروة اإل

 نَّأل ،ثمإل ب����اسحس����اإل نف����س ام����ا یعك����س إّن، ق أوس����ع نط����ا يلـع����" االنح����الل 
ا التطه���ر  إّم���بين،وس���لیتخ���ذ أح���د أ، ث���مآه  بأنَّ���رؤمی���زاء م���ا إ ،نس���انيالس���لوك اإل

مت���ه، ون مقاـالعج���ز ع���  ث م���نـنبع���الم ، في���هقراـغ���ا اإلوإّم���.. نه ـفف ع���ـبالتع���
التحل�����ل،   والتب�����اهي به�����ذا ،فالتحل�����ل الجنس�����ي . وبالت�����الي التس�����ليم لس�����يطرته  

 خف���اءإثم، ومحاول���ة س ب���اإلحس���اكس اإلـه���ا تع��� ، آّل المج���اهرةيلـص���رار ع��� إلوا
أو ..  م����ن الض����جيج والص����خب  ن ق����در ممك����رأآب����ح����داث ، بإرخات الض����ميرص����

 .. .يتهـروعش بم"سلطة ل ا"تراف ـانتزاع اع محاولة
 ــــــــــــــــ

 .١٣٥ص .م.  ن)١(
 .١٣٢الجنس في التاریخ ص) ٢(
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 :إظهار اللذة مسموح به دينًيا

 !.فما موقفنا من الجنس واللذة؟
َی���ا َأیَُّه���ا النَّ���اُس   : " علين���ا بخل���ق الم���رأة ْن یم���نَّیب���دأ اهللا س���بحانه وتع���الي ب���أ  
نَّْف���ٍس ّواِح���َدٍة َوَخَل���َق ِمْنَه���ا َزْوَجَه���ا َوَب���ثَّ ِمْنُهَم���ا     اتَُّق���وا ّربَُّك���ُم الَّ���ِذي َخَلَقُك���م مِّ���ن

 َخَل���َق َلُك���م ّم���ْن َأنُفِس���ُكمْ    َوِم���ْن آَیاِت���ِه َأْن "و ) ١النس���اء" ( َوِنَس���اًء   ِرَج���اًال َآِثي���رًا
 " ِإَلْيَه����ا   َوَجَع����َل ِمْنَه����ا َزْوَجَه����ا ِلَيْس����ُكنَ    "و ). ٢١ال����روم("  َأْزَواج����ًا لَِّتْس����ُكُنوا 

 ).١٨٩األعراف(
 
ًا وتش���ریعاته تحت���ل مكاًن��� ب���ارز ف���ي الق���رآن والس���ّنة، ورس���ول اهللا        سنج���وال ا

ة ين والفقه���اء مارس���وا الحي���اة الزوجّي���  ـوآب���ار المس���لمين م���ن الص���حابة والتابع���  
ل ـ والرس�����ول ی�����أمر ب�����الزواج أساًس�����ا، ویجع����� .ة أآم�����ل وج�����هيلـع����� والجنس�����ّي

الجم���اع  ( شر الش���باب م���ن اس���تطاع م���نكم الب���اءة  ـی���ا مع���: " زوبية اس���تثناءـالع���
ّض للبص���ر، وأحص���ن للف���رج، وم���ن   ـج، فإّن���ه أغ��� فليت���زّو) ومس���ئوليات ال���زواج  

أي مس����كن أو مخف����ف للش����هوة  ( ليه بالص����وم فإنَّ����ه ل����ه وج����اءـل����م یس����تطع فع����
"(. 

 
 ق�����ف موض ورف�����"الم ة ف�����ي اإلس����� نّي����� ال رهبا": هنَّ�����أ ب�����ّينل النـأع�����ق�����د و

 ورّد ) سمفه���وم ب���ول ( بادة ـلع���ل غيتف���ّرل ج یت���زول���نه  إنَّ���لق���ا الص���حابي ال���ذي 
هللا،    أن����تم ال����ذین قل����تم آ����ذا وآ����ذا؟ أم����ا واهللا، إن����ي ألخش����اآم"  : ليه النب����يـع����

، فم����ن ج النس����اءوأرُق����د، وأت����زوّ  وأتق����اآم ل����ه، لكن����ي أص����وم وأفط����ر، وأص����لي   
 .] البخاري ومسلم[ " يفليس مّن   تين سّنـب عـرغ

 
م����رأة ال اكينة س����كينة مس����ه، مل���� ال زوج����ة لكين رج����س����كين مس����م: " وق����ال

! " زبـ وأن����ا أع���� ي تع����الهللا ايال ألق����.. ج����وني زّو: " وق����ال مع����اذ " ل له����ا ـبع����
 .جوهد زّوق آانوا إْنه نـع ونهـ عهللاي اضر

 
 يوه�����و أول����� ) زواج نص�����ف ال�����دین  ف�����ال( ا  دیًن�����أآم�����لندنا ـ ع�����جّولمت�����زاو

ى الخالف�����ة أو اإلم�����ارة م�����ن   بت�����وّلل�����يوأو. ..زب ـع�����أل ا م�����نبالص�����الة خلف�����ه 
 ...يخرألا  الشروطيزب في حالة تساوـعاأل
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 وت����وفي س����نة ٦٩١ول����د س����نة ( بداهللا ب����ن الق����يم الجوزی����ة ـ أب����و ع����فظاح����واإلم����ام ال

ریزة ـالجنس������ي، أو لم������اذا خل������ق اهللا الغ������ د أس������باب اإلتص������ال ح������ّدُی )  ه������ـ٧٥١
س، نفل�����ر اس�����روذة ول����� ب�����ه الّمتوی�����ب�����ه الص�����حة، یحف�����ظ : " ة فيق�����ولالجنس�����ّي
 لص����ع ُوض����ع ف����ي األ الجم����ا ف����إنَّ-جله����ا أل عده الت����ي وض����ص���� ب����ه مقالویحص����

 :ةصلّيأل اهلثالثة أمور هي مقاصد
! 

! 
! 

در اهللا بروزه���ا ـة الت���ي ق��� ّدـحف���ظ النس���ل ودوام الن���وع إل���ي أن تتكام���ل الع���   
 .لي هذا العالمإ
 .بدنلا، ه واحتقانهسحتباإ خراج الماء الذي یضّرإ

ها ه����ي ح����ده وذوه����. مةـف����ي قض����اء ال����وطر وني����ل الل����ذة، والتمت����ع بالنع���� 
 وال احتق�����ان یس�����تفرغه  ،ل هن�����اكس�����ذ ال تناإ الجن�����ة يدة الت�����ي ف����� ئ�����الفا
 .لاالنزا

 
"  دراس���ة ف���ي منح���ل  "ا بالتح���دي ال���ذي ألقيت���ه ف���ي آت���ابي    عجًب��� ُموم���ا زل���تُ 

" صور ـع م��ن فقي��ه ف��ي ع��   ئ�� ه��ذا التحلي��ل الرا يا عل��ليًقـشرین س��نة، تع�� ـع�� من��ذ
ا ابًع����را  یض����يف س����بًب أْن"دآت����ور "  أي ينتح����ّد: ذ قل����تإ "ة س����المّي اإلالتخل����ف

لينا ـع���اب ع��� أُی!ن؟وق���ره���ا ش���يخنا من���ذ س���بعة رير الت���ي ذآـغ��� لالتص���ال الجنس���ي
 !.؟.. ةسالمّي اإلةقلّيـالعق  الدنيا بتفّويلـ نتيه عأْن

 
اك ن���هفها، فداأه��� وةلجنس���ّية اریزـغ��� الع���ةيطبلمي بـلم���ام الع��� ن اإلـ ع���ًالفض���و
ل وه���ي ص���ي األه���لها ـه، ب���ل وجع��� ت��� ذاي ح���ّدف���تحدی���د الل���ذة آه���دف   ق، ّوتف���ال
 ج�����ةوع، والحان����� الحف�����ظ، يدم األه�����داف األخ�����رـع�����نتة، الجّن�����ف�����ي فته�����ى، نالم
فه����وم  المنَّأا نجتنتا اس����هن���� نوم����..  الل����ذة لل����ذة  الَّ إيق����بوال ی. ةجّيلوويس����يفال

ا، وبل����ذة هل����ذة وح����د ل ن آ����اياألول����ن دـ ع����ةجّن����ي ف����س نن الج����ـي ع����مالاإلس����
 ..ملةآا

 
ند التش���ابه الموج���ود ف���ي روای���ة   ـ أق���ف لحظ���ة ع��� طال���ب ب���أنْ وأحس���ب أنن���ي ُم

وآتهما فأخ�����ذا یخص�����فان  س�����آتش�����اف آدم وح�����واء ل ا لوالق�����رآن ح�����و  الت�����وراة
  "  و"ي������ان  ترتول" تفس������يرات نَّ أوفق������د یب������د.. الجن������ة ق عليهم������ا م������ن ور

، فل���يس حيحص���ير ـ غ���ل���ك ذلك���ن و،القرآن���ي یب���ة م���ن ه���ذا ال���نص قر  "ينیألآ���وا
 لوكسفي ال المي وفي التراث اإلس
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 نـ ع����یح����اء بوج����ود مث����ل ه����ذا الفه����م إ ي أطيـع����بة، م����ا ُیلص����حااو لالرس����و

 ذل����ك ، ألنَّسام����رأة ب����ال ج����ن ل و رج����ب����ين الم ح����ّبإلس����ف����ي اس ، فل����يج����نسال
 ة آه���دٍفّذل��� اليلـ ع���يخنا ق���د ن���ّصش��� ق���د رأین���ا أنَّ و.ال ح���ّبب��� س ج���نيل���إفض���ي ُی

نتف�����اء إم�����ة، بئداللها ه�����ي اـ جع�����لب�����، يةس�����زیزة الجنـه�����داف خل�����ق الغ����� أم�����ن 
 مآدب����ين س ن الج����ب����أّن  لن����ا الق����ول  ح����ّقث����ّموم����ن .. دد ـ الغ����زاوإف����ر، لتناس����لا
ة ارس��ان الل��ذّ مهم��ا آان��ا یُ نَّ، أير ظه��ور الس��وأة س��وتف.. ح��دهاوة ّذلل��ح��واء آ��ان  و
 صخ���ا لـ فع���س الج���ن ب���أنَّسحس���اإ ، أو أّيل أو اإلث���مخج���لور باـ أي شع���ونب���د

 رب���ّرُمال يب في���ه، وـت���ع، ف���ال ع���ر الُمئاس���ن ـزه ع���تح���يط ب���ه رم���وز خاص���ة، تمّي��� 
ة  أجهزتهم���ا الجنس���يّ  أنَّسطين فالب���ّدـغ���أس یلق���دلتذار ـ االع���عم���و من���ه، لخج���لل

.. ة ة أو ب����دون ل����ّذ بل����ّذس الج����نةس����ليهما ممارـ ع����لتحاالس���� وإالَّة، طنش���� آان����ت
انتع���اظ جه���ازه فخج���ل، فم���اذا الحظ���ت     -لخطيئ���ة د اـح���ظ بع��� الق���د  ذا آ���ان آدمإو

 یالحظ����ه اآلخ����رون؟ ونش����اط ْنأية ش����ن����ه خمم����اذا خجل����ت  يح����واء، أو ب����األحر
 ...هولةس بجرلخاامن مالحظته مكن ال ُیجهاز المرأة التناسلي 

 
 ،فه��ذه موج��ودة م��ن قب��ل   ، ه��ر الل��ذة صية، ل��م تظـد المع��ـه بع��تقادنا أنَّ��ـف��ى اع�� 
 الج���نس م���ن  يب عل���يترّتس���رفة م���ا ـخج���ل، ومع��� لاو أللم ب���اسحس���ا اإلب���ل ظه���ر 
فالل�������ذة آان�������ت موج�������ودة وص�������افية وب�������ال   .. الد واألو.. الم�������يالد ، والحم�������ل

.. وليات، والقل����ق، والخج����ل  س����ئقيدات والمـليه����ا التع���� إ أض����يفت ّم ث����،قيداتـتع����
 ؟ يود للجن���ة حي���ث الحال���ة األول���ـفسنع���ف���إذا م���ا حس���ن س���لوآنا ف���ي ه���ذه ال���دنيا، 

ت  اس����تمّر وإْني حت����،س وال ت����وّجمن����د الحي����اء و ة خالص����ة ب����الأي الج����نس ل����ّذ
 وإث���ارة بالثي���اب  ث���ر جم���االً أآنس���ان  اإلأنَّال ش���ّك  ْذإ ،ل���ون م���ن المتع���ة  آالثي���اب 

 سندُس���� ، ثي���اب الجن���ة  م���ن آان���ت    وخاص���ة إذا -ق���ل   األيلـس ع��� ظم الن���ا ـ مع��� �
 .لخإ .. قتبرسوا

 
ض���ع ة م���ع القي���د الوحي���د ال���ذي وُ ای���ة آان���ت المتع���ة والل���ذّ ده ف���ي البندنا أنَّ���ـفع���
 آ���ان الخج���ل  ،صيةـا ح���دثت المع��� فلّم���. الش���جرة، والتح���ذیر م���ن الش���يطان   ي عل���

الم قيدات الت�����ي ج�����اء اإلس�����ـوآ����ل التع����� .. رة وـ والع�����،والقل�����ق، والع�����ار والن����دم 
فرة ی���ذهب ه���ذا آل���ه ـد المغ���ـوبع���.. ل  المفه���وم األّويل���إيدنا ـویع��� .رن���ا منه���احّرلُي
 .. .ةّيسة التي بال حدود وال قيود وال حواجز نفود اللّذـوتع
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ر ـّه���تطل ا"ان ألص���ل آ��� ف���ي ا-ا ن���أّیر فكم���ا -ربي ـلغ���يحي اس���المم ا ب���المفهوّم���أ

ا ب����افتراض تك����اثر  ه آ����ان موج����ودً أو أنَّ����. ًالص���� أد ل����م یوج���� سالج����ننَّ ا أ فإّم����"
فلم����ا .. ة  وال ل����ّذ،ث����ارةإب����ال ش����هوة، وال متع����ة، وال لك����ن  و،ةجّن���� ف����ي السالن����ا

ول���ذلك فاألطه���ار ه���م ال���ذین    ! .. ةهوة والل���ّذش���وال ة آ���ان الش���بق ئ���آان���ت الخطي
ن ـا ع�����ًي���� ئون نهاـ ویمتنع�����،هوةش���� یكبح�����ون ال ل،ّوة األیمارس����ون س�����لوك الجّن����  

 لس���� وه����و التنا" هللاله اـ جع���� "أو یمارس����ونه لله����دف ال����ذي .. ت����ه  ولّذسالج����ن
يكافأون ف���ي س���ب���ذلك و ق���ل یتظ���اهرونأل ايلـ أو ع���،ش���تهاءإفق���ط، ب���ال ش���هوة أو 

م لمفه����وا ونیك����وم����ن الطبيع����ي أن   .لج����نسفاء الكام����ل م����ن ا ـع����ة، باإلاآلخ����ر
 ن جن����ةتك����و ن وأ. أنه����ا متع����ة ل����ألرواح ب����ال أجس����اد    ،ن الجن����ةـالمس����يحي ع���� 

 ْنإلمين  بجن���ة المس��� كمـمتع��� وأهللانا اـأمتع���.. ة المس���لمين حافل���ة ب���المتع الجس���دیّ  
 .هللاشاء ا
 

فه���و ، زاليـم���ام الغ��� ة ف���ي آتاب���ات اإل هر ال���دورة الحض���اریّ ح���د مظ���ا أوس���نجد 
 الوق���ت، سل ف���ي نف��� ن یمّث���آ���اصره، ـرفة ع���ـ ال���ذروة ف���ي مع��� يل���إوص���ل  ال���ذي
زالي زاه���د ـغ���فال.. فك���ار الحض���ارة المتخلف���ة  أى لت���ي تب���دأ بتبّن��� انح���دار النقط���ة ا
م��ره یج��ب  أ المری��د ف��ي ابت��داء   "د ال��زواج یق��ول  ض��ب��ل ،  ض��د الل��ذة لل��ذة  وفّيص��
ل یمنع�����ه م�����ن الس�����لوك ـاغ�����شل ـشغ�����ل�����ك  ذل نفس�����ه ب�����التزویج ف�����إنَّـغ�����شال یأ

 هللا،ن اـل ع���ـغ���ُش تع���الى هللاير ـغ��� بَسَن���أ ْنوَم���،  بالزوج���ةسن���إل���ى األه ویس���تجّر
ها ب���الجوع ، فليكس���رلبته الش���هوةـ غ���زبة ف���ي االبت���داء، ف���إنْ ـفش���رط المری���د الع��� 
 ).٣حياء اإل"( لخ إ.. م ئالطویل والصوم الدا

 
 ل قلب����ه ب����ثالٍثـ ال یشغ����بت����ديء أْنری����د الُم للُمأح����ّب ":  الجني����د نـوینق����ل ع����

 للص���وفي ح���ّبأوطل���ب الح���دیث والت���زویج، وق���ال    لتكّس���ب ا: رت حال���هّيـتغ��� الإو
ن ـل ع���ـ فم���ا شغ���لنك���احة ا ل���ّذنـا ع���ّم���أ ، لهم���هعجم���أه  وال یق���رأ ألنَّ���یكت���ب ال ْنأ
 ."! رذومح  فهواهللا

 
ين  الص��ليبيّ ش ف��ي ج��ي  ّسن ق�� ـق��ل ع��  نو ُیأق��ال ف��ي دی��ر     ُیْنأ مك��ن ُی وه��و ن��صّ  

ش����مس الحض����ارة  روِبـ بغ����ٍر مبّك����ٍریزالي آن����ذـغ����الوط����ن  ونزـغ����آ����انوا ی ال���ذین 
زالي ویستش����هد ب����ه لوجدت����ه   ـغ����ه الل����ه����ذا ال����ذي یقو  ل����تو تأّمل����و. ةالمّياإلس����
.. ة وهزیمته����ا المّي اإلس����الحض����ارةء ق فن����ا بك����ل م����ا یحّق���� يوص����ص، أو ُیلّخ����ُی
  المسيحيلفكر المشبعة باهل فلسفة الفناء هذأّموت
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 لرس����ول اميل تع����اي ف����يت����ل امّدق����تلوا نبع����اث،واإل ضنه����ولفة اس����فلوقته����ا، و
 س����ولرلاو، جت����هزو معثواب آلم����ا ج����ال ب����الم����ؤمند اـیع����ل رس����ولفا ..حادیث����هوأ
 آث���ر م���ن م���ّرة وج أت���زو إالَّحابي ص��� م���نم���ا  و ..مالإلس��� رهباني���ة ف���ي ا ال لیق���و
 . جدیدةارةضة حبشرّیلا اطوـأعذا ل.. 

 
 قيد في املتعة احلالل

ِإال . َوالَّ����ِذیَن ُه����ْم ِلُف����ُروِجِهْم َح����اِفُظونَ  : "وال قي����د ف����ي المتع����ة الح����الل عن����دنا 
اء َفَم���ِن اْبَتَغ���ى َورَ . ْيُر َمُل���وِميَنـَلى َأْزَواِجِه���ْم أْو َم���ا َمَلَك���ْت َأْیَم���اُنُهْم َف���ِإنَُّهْم َغ���   ـَع���

 ).٧-٥المؤمنون" (.َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن
 

وف����ي بض����ع  : " ليه ق����ال ص����لوات اهللا ـندنا ُیث����اب ع���� ـواالتص����ال الجنس����ي ع���� 
 نیك���ووأی���أتي أح���دنا ش���هوته،   : " فق���الوا) أي ف���ي الجم���اع  " ( أح���دآم ص���دقة  

ليه فيه���ا وزر،  ـ ع��� ان ح���رام، آ���  ي ل���و وض���عها ف���  يم أرأت��� لق���ا  ...ه فيه���ا أج���ر  ل���
 ."ه أجرل نآال حالل ايضعها فوا ذإلك فكذ

 
زال��ة ه���ذا  إل آان���ت م،س��ال لاوليه الص���الة ـد زوجات���ه ع�� ّدـ تع��  أنَّيل���إوق��د ذهبن��ا   

 م���ن جاوة ال���زص���خاو، ج آراهي���ة ال���زوا نـع��� لكنيس���ةجت���ه اال���ذي رّولمفه���وم ا
بق له�����ن س�����ه إال واح�����دة، جات����� زوول�����ذلك آان�����ت آ�����لّ   رمل�����ة،أل اومطلق�����ة ألا

 ...؟؟؟؟؟؟؟؟جالزوا
 

ة ّيـ ب���ه شرع���م ف���ي ال���زواج، ب���ل وت���تّيس���نصر أساـ الج���نس ع���ف���إّنوآم���ا قلن���ا 
د ـة بع���ة ب���ين ال���زوجين والمحّب���  والم���وّد" : ةم الجوزّی���، وق���ال اب���ن الق���يّ  جوازل���ا

 ش����هوة القل����ب ممتزج����ة بل����ذة    والس����بب أنَّ،آان����ت قبل����ه  ا مّم����ظمـع���� أعالجم����ا
ت  اجتمع��� الجس���َمر الجس���ُمش��� ف���إذا با،القل���بي  اش���ته،ينـ ف���إذا رأت الع��� ،ينـالع���

، وآم����ال وفي����ه آم����ال الل����ذة   ... رةش����لمباا ذةل����، وينـلع����ش����هوة القل����ب ول����ذة ا  
  ف���إْن، وف���رح ال���نفس، الحبي���ب، وحص���ول األج���ر، وث���واب الص���دقة يل���إحس���ان اإل

، بة تام����ةـ ورغ����،اف����ًرا واشًقـوع���� ا،ا دمًث���� وخلًق����،اا حس����ًنص����ادف ذل����ك وجًه����  
ذا وافق����ت إما ال س����ّي، و فتل����ك الل����ذة الت����ي ال یعادله����ا ش����يء  ،ا للث����وابواحتس����اًب
م���ن الل���ذة،   ه���ا ال تكتم���ل حت���ى یأخ���ذ آ���ل ج���زء م���ن الب���دن بقس���طه        فإنَّ،آماله���ا
 ّمشبواألنف ، ذن بسماع آالمهاأل المحبوب، ويلإر ظين بالنـفتلتذ الع
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 م��ا تطلب��ه   يلـكف آ��ل جارح��ه ع��   ـوتع�� ، والي��د بلمس��ه  ، والف��م بتقبيل��ه  ، رائحت��ه

 ." المحبوب من لذتها، وتقابلها من
 
، س م���ع الح���ّبن، وم���ا یحقق���ه الج���هللا ام بم���ا أح���ّلّعنب���داع ف���ي الت���ن ه���ذا اإلق���ار
 ب����ل وآراهيت����ه األش����د ، ف����ي آراهي����ة الجم����اع،زالىـغ���� ه����ذا بم����ا یقول����ه النق����ار

يره س����� وتف"ق ه�����و غای�����ة الجه�����ل ش����� العإنَّ" : المتح�����ابين ق�����ال ينب�����للجم�����اع 
ق ه����و شـالع����" : ذ ق����الإ س والل����ذة والح����ّبنللج���� ةهي����ة المس����يحّيلكرا اكسـیع����

، مئ البه���اة لح���ّدمج���اوزة ف���ى البهيمّي��� وه���و، غای���ة الجه���ل بم���ا وض���ع ل���ه الوق���اع 
هوات ش�����ق�����بح الأراق�����ة ش�����هوة الوق�����اع، وه�����ي  إ بیقن�����ع سق ل�����يّشـألن المتع�����

مح����ل  ال م����نإ يش����هوة ال تقض����ل اأنَّتقد ـ اع����، حت����ي من����هيتحس���� یْنأج����درها أو
 الإتف����ي  یكال وه����ذا ،ه ب����فتكتف����يتف����ق إی����ن أش����هوة لوالبهيم����ة تقض����ي ا، واح����د
 ."بودیة ـ عيلإبودیة ـ وع ذّليلإ  حتى یزداد به ذًال،نّيـع واحد ُمٍصبشخ
 

ل ث����فيلس���وف م .. د م����ن نـ وع��� ل���ى ه����ذا الح���دّ  إس���المي  لفك����ر اإل اي ه���و آي���ف 
ين بفه للجم���اع ب���ين المتح���اص���وو، می���ن ه���ذا م���ن ح���دیث اب���ن الق���يّ أو ..زالي ـالغ���
م ّرَح����نا ال ُیخيش����  أنَّين����ت ت����ر أو.. هللا م����ن امةـع����نوال يمـع����نة التباره قّم����ـواع����
بة ـمالع���، لى الجم���اعـبغ���ى تقدیم���ه ع���نومم���ا ی  ":رق���ّر ب���ل وُی،ت���ها م���ن لّذضًوـع���

نه����ى  ":  ق����الهللابد اـن ج����ابر ب����ن ع����ـوع����. " نها لس����االم����رأة وتقبيله����ا وم����ّص
 ." بةـة قبل المالعقعن المواـ ع� ص � هللاول اسر

 
نة س���ة ئماـد ش���يخنا بسبع���ـ بع��� إالَّةا المس���يحّيوه���ي أم���ور ل���م تكتش���فها أوروّب��� 

ية الج���نس الج���اف ـه ف���ي الكنيس���ة ح���ول مشروع��� ّد أُش���يلـزال الج���دل ع��� وم���ا! ؟
ج م���ن القبل���ة ة تتح���ّر مطل���ع ه���ذا الق���رن آان���ت الزوج���ة األمریكي���ة التقّي���يب���ل حت���

وق���د !  أو م���ا ه���و أل���ذ لل���زوجين، اللس���انك م���ن م���ّصـودع���! بش���هوة م���ع زوجه���ا
د الزوج���ة ـ تساع���تمناء، ب���ل وأْنس��� ج���واز اإليل��  إير ه���ذا الموض���عـ غ���يأش��رنا ف��� 

 ولك���ن ،لينا ال���وطء ف���ي فت���رة الح���يض  ـم ع���ّروق���د ُح��� . تمناءس���لى اإلـزوجه���ا ع��� 
 يل���إ أذه���ب لل���يس فق���ط م���ن المب���اح، ب���  ،ی���ام الح���يضأالج���نس دون ال���وطء ف���ي 

ش�����ة أن ت�����أتزر ئی�����أمر عا ": ليه الص�����الة والس�����المـ، فق�����د آ�����ان ع�����ةّنُس�����ه أنَّ�����
 .ضفى أیام الحي. " اشرهابوی

 
 يل���إن���ا نبّهیبحانه وتع���الى س��� هللا أثن���اء الص���يام ولك���ن ا لج���نسمن���ع اندنا ُیـوع���

 ه مباحأنَّ
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 ی���اأخي هللاك اق���ّو.  طل���وع الفج���ريل���إ لش���مسروب اـ غ���ن م���ميالص���يل���ة ال ف���ي

 ول���م ، آ���ان یعاني���ه المس���لمون  ل���ذي اض���يقاللحك���يم م���ن  زیز اـالع���لمه ـ لم���ا ع��� -
 " ع���اآفون ف���ي المس���اجد "ه���م وع لجم���اان ـع��� عمتن���ا اإلنر م���أآث���یطل���ب م���نهم 

 : وجّلّزـقال ع..  ومنطقيقولـوهو طلب جد مع
ُأِح���لَّ َلُك���ْم َلْيَل���َة الصِّ���َياِم الرََّف���ُث ِإَل���ى ِنَس���آِئُكْم ُه���نَّ ِلَب���اٌس لَُّك���ْم َوَأن���ُتْم ِلَب���اٌس         " 

نُكْم َف���اآلَن ـَفا َع���ـَلْيُكْم َوَع���ـُكْم َفَت���اَب َع���َأنُفَس��� ِلَم الّل���ُه َأنَُّك���ْم ُآن���ُتْم َتْخت���اُنونَ ـلَُّه���نَّ َع���
اْلَخ���ْيُط  وْا َم���ا َآَت���َب الّل���ُه َلُك���ْم َوُآُل���وْا َواْش���َرُبوْا َحتَّ���ى َیَتَب���يََّن َلُك���مُ  ـَواْبَتُغ��� َباِش���ُروُهنَّ

ِل َوَال ِإَل����ى الَّلْي����  اَألْب����َيُض ِم����َن اْلَخ����ْيِط اَألْس����َوِد ِم����َن اْلَفْج����ِر ُث����مَّ َأِتمُّ����وْا الصِّ����َيامَ        
ِتْل���َك ُح���ُدوُد الّل���ِه َف���َال َتْقَرُبوَه���ا َآ���َذِلَك      ُتَباِش���ُروُهنَّ َوَأن���ُتْم َع���اِآُفوَن ِف���ي اْلَمَس���اِجدِ   

 ).١٨٧رةـالبق" (لَُّهْم َیتَُّقوَنـِللنَّاِس َلَع ُیَبيُِّن الّلُه آَیاِتِه
 

 ،ضو زوجه����اـر ع����ـ لصغ����ق الط����ال" رفاع����ة القرظ����ي "ج����ة ووق����د طلب����ت ز
بة ال���زوج ـن تلبي���ة رغ��� ـ تمتن���ع ع��� یج���وز له���ا أنْ  الج���ة ووالز. لكفحك���م له���ا ب���ذ 

 يل����إو امرأت����ه ـ رج����ل یدع����م����ن م����ا ،ي����دهبي س����وال����ذي نف ":  هللاول اس����ق����ال ر
 يض��� یريليها حت���ـا ع���اخًطس���ء لس���ماي ف���ي اال���ذ آ���ان  إالَّ،ليهـفراش���ها فت���أبى ع���

 الش���رع نَّإف���..  قص���د نـع���ج���ل الرثب���ات امتن���اع  إذا آ���ان ال یمك���ن  إو. " نهاـع���
ة  الحاج���ة الجنس���ّيعش���با إدمـتبر م���ن الض���رر ع��� ـ واع���،رر وال ض���رارض���ر ال ق���ّر

جز أو ـن ع���ـع���واء آ���ان امتن���اع ال���زوج  س��� ق له���ا ح���ق الط���ال للزوج���ة وم���ن ث���مَّ 
 .یذاء واالزعاجبة في اإلـن رغـآراهية أو ع

 
ف�����إنَّ مفه�����وم ال�����نّص   ،بةـقه المالع�����س�����ب تْن أیج�����ب " عم�����اج ال" نذا آ�����اإو

 الجم����اع ور خ����اللـن الشع����ـبير ع����ـ التع����نَّ أ"ء فض����ااإل" ح����دیث والش����رح ف����ي 
 .. .مباح
 

الرج���ل . ند اهللا منزل���ة ی���وم القيام���ةـ الن���اس ع���إنَّ م���ن ش���ّر: " ق���ال رس���ول اهللا
 ". ها ّرسليه ثم یفشي إ امرأته وتفضي يلإضي یف

 ــــــــــــــــ
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ث وف�����ي ه�����ذا الح�����دی : " فق�����ال)  ه�����ـ٦٣١(وش�����رح الح�����دیث اإلم�����ام الن�����ووي  

تح����ریم إفش����اء الرج����ل م����ا یج����ري بين����ه وب����ين امرأت����ه م����ن أم����ر االس����تمتاع         
 ".ووصف تفاصيل ذلك، وما یجري من المرأة من قول أو فعل أو نحوه 

 
ا وًه���مكرذا آ���ان الج���نس  إزل ـ آ���ل ه���ذا الغ���  ، یجتم���ع ف���ي تراثن���ا   أْنمك���نُیوال 
لت ـ جع���رة للج���نس النظ���رة المتح���ّرنَّإكس، ـب���ل الع���. ا مریًب���أو الح���ّب، دینن���ا ف���ي

 به���ا فق���ط، ب���ل   يّنـغ���شق عالق���ة نبيل���ة ش���ریفة، ال یت  ـالمس���لمين ی���رون ف���ي الع���   
 له�����ا أج�����الء ي یس�����ع،مثوب�����ةو ،يلةض�����العاش�����قين ف  الجم�����ع ب�����ينتبروا أّنـاع�����

 .. .نهم ـ ع رضي اهللا،الصحابة
 
 ق ط���رن بطری���ق م���- ف���ي خالفت���ه -نه ـ ع���هللا رض���ي ا، الص���دیقبك���ر أب���و م���ّر

 : ول فإذا جاریة تطحن وهو تقمدینةال
 

متمایًسا مثل القضيب الناعموهویته من قبل قطع تمائمي
ینمى ویصعد في ذؤابة هاشم وآأن نور البدر سّنة وجهه

 
ة أن���ت أم مملوآ���ة ؟ أح���ّر! ویل���ك" : فق���ال، ليها الب���اب، فخرج���ت إلي���هـ ع���قَّف���د

 ث���م فبك���ت.. فم���ن هوی���ت؟  : ق���ال.  هللامملوآ���ة ی���ا خليف���ة رس���ول ا    ب���ل: فقال���ت 
 : ال أریم أو تعلميني فقالت: فقال.. ني ـال انصرفت عأ هللابحق ا: قالت

 
فبكت لحّب محمد بن القاسموأنا التى ليت الغرام بقلبها

 
لى محمد بن إ وبعث بها ،لى موالها فاشتراها منهإ المسجد وبعث يلإفصار 

 .. .م بن جعفر بن أبي طالبسالقا
 

 فقال لها ،ألنصاري على رجل من ادوجاءت جاریة لعثمان بن عفان تستع
.  أراعيهنفّكأ فما ،لفت بابن أخيهیا أمير المؤمنين ُآ: فقالت.. ما قصتك؟ : عثمان

 . أو أعطيك ثمنها من مالي، تهبها البن أخيكا أْنإّم: فقال له عثمان
 ــــــــــــــــ
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 .ها لهنَّ أنينیا أمير المؤم هدكشأ: القف
 

، رب وج���دوه ف���ي دار ق���وم باللي���ل ـ م���ن الع���الٍم ب���ن أب���ي طال���ب بغ��� ّيوأت���ي عل���
 : ولكن أصدقكقلست بسار: ما قصتك؟ فقال: فقال له

 
یذّل لها من ُحْسِنها الشمُس والبدُر تًعلَّْقُت في دار الربــاحّي َخْوَذٌة
إذا افتخرت بالُحسن صّدقها الفجرلها في بناِت الروِم ُحْسُن ومنصُب

 أتيت وفيها من توقــدها جمـُر هجٍةفلما طرقت الدار من َحـرِّ م
هو اللص محتوًما له القتل واألسر تبادر أهل الدار لى ثم صيَّحــوا

 
اس���مح ل���ه  :  رب���احنب ب���هّل��� وق���ال للُم،ه َل���قَّه َرَرْعِش���"  ّيلـ ع���" عمس���ا فلّم���
 .نهاـك عضّوـبها ونع

 
جب به����ا ـ فأع����،فيان جاری����ة م����ن البح����رین  س����واش����ترى معاوی����ة ب����ن أب����ي    

 : منهاا أبياًتدشن تافسمعها یوًمشدیًدا  اجاًبـعإ
 

طریًرا وسيًما بعدما ُطّر شارُبهوفارقته آالغصِن یهتزُّ في الثرى
 

 .هني قلبه مفليه وإها فرّد .. يّمـهو ابن ع: فسألها فقالت
 

 ول ق�  زة م�ا  ـی�ا ع�   : ألتهاس ف یززـبد الع ـمر بن ع  ـخت ع أين  نلى أم الب  ـ ع ازة یومً ـودخلت ع 
 :رثيآ

 
...وعزة ممطوٌل ُمعنَّي غریمهاآل دین فوّفي غریمهقضي 

 
دته بقبل����ة، فتحّرج����ت ـآن����ت ق����د وع����: زةـع����ال����ت فق.. ین ؟دم����ا آ����ان ه����ذا ال����

 .منها
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 .)١(لخإ.. ثمها إ ّيلـأنجزیها وع: يننأم البفقالت 

 
ه م���ا م���ن  أنَّ���..  أیته���ا المس���لمة  يلمـ تع���ك أْنوحس���ُب..  أطي���ل لس���ت أری���د أنْ 

  الحي��اة آم��ا أقبلن��ا،  يلـة ق��د أقبل��ت ع��  ّم�� أن وم��ا م�� ،شقناـشقت آم��ا ع�� ـع�� ة ق��دأّم��
.. دمانه�����ا إوال انتحرن�����ا ب..  له�����اهرلك�����انها ص�����دوف الع�����اجز اـ نص�����دف ع�����مل�����
حل����م .. والق����اهرة والحم����راء وقرطب����ة    دادـتبقى ليالين����ا ف����ي دمش����ق وبغ����   س����و

 ،ه���ا أروع وأمت���ع الح���ب  في تش��� فق���د عا،رام للم���رأةـغ��� وليل���ة ال،البش���ریة آله���ا 
بالمس�����اواة ، ل م�����رة ألّو،م فيه�����اـَوتنع�����.. زازه ـع�����إیحوطه�����ا حن�����ان الرج�����ل و  

ة ف����ي وم����ا م����ن أّم����  .. ة آحبيب����ة القل����ب  ن����ة الس����اميّ لمكا وبا،نس����انةإالكامل����ة آ
 .. .زل بالمرأة ووله بهاـا من غنشر ما فى تراثـتراثها ع

 
م إث���قدة ـز وال ع���س ب���ال عج��� ن الرج���ل ال���ذي یس���تمتع ب���الج  تقادي أنَّـوف���ي اع��� 

 .. . یحتقر المرأة ن أیمكنال .. 
 

 تقاد بثانوی���ةـبب الحتق���ار الم���رأة أو االع���س��� م���ن ،الميالفك���ر اإلس���فل���يس ف���ي 
ن ـع ع���ب���اا لنش���وء االنطخالقًي���أا نصًرـض���يف هن���ا ع��� أ ْنأ ب���ل ویمكنن���ي ،مرآزه���ا

 الطبيع����ة اهتم����ت بل����ذة نَّأذل����ك .. تغالل الرج����ل له���ا  س����ة مرآ����ز الم����رأة واثانوّی��� 
تكمال س��� ايلـلقها ع���ـ ول���م ته���تم أو ق���ل ل���م تع��� ،خص���اب اإلمليةـنج���از ع���رج���ل إلال

و أف�����رغ الرج�����ل  أ إذا الَّإ خص�����اب ال ی�����تمّ  اإلنَّأف�����المعروف  .. الم�����رأة ش�����هوتها
كس الم���رأة الت���ي ت���ؤدي   ـ بع���،اهوته تماًم���ش��� یس���تكملي أ ،ن���زل مني���ه بالق���ذف  أ

ي دون أرغ ف����� ُتْنأدون  خص�����اب والحم�����ل اإلأي ی�����تّم ،مطل�����ب الطبيع�����ة بنج�����اح
ل����ى قمت����ه ث����م   إ الت����وتر الجنس����ي  يها بوص����ول منحن���� ـن تبل����غ ذروة استمتاع���� أ

 ول���و آ���ان  ،ملية آم���ا قلن���ا بق���ذف الرج���ل ف���ي رحمه���ا     ـ ب���ل ت���تم الع���  ،هئاس���ترخا
 اهتم����ام الطبيع����ة نَّأ الق����ول ن ب����ل یمك����، منه����اٍضـ وبغ���� آ����رٍهيلـ وع����،اتصاًبـاغ����

فراغ إقيق اله�����دف ب����� ـى ف�����ور ق�����ذف الرج�����ل وتح�����   ش�����الجنس�����ي یتال بالجان�����ب
 م����ن مراح����ل يخ����رأن المطل����وب لتب����دأ مرحل����ة ا ف����ي المك����،الحيوان����ات المنوی����ة

 اللحظ����ة ه الم����رأة ف����ي ه����ذ  نَّأبينم����ا تؤآ����د غالبي����ة الدراس����ات   .. حف����ظ الن����وع  
 بالذات تكون في قمة االشتهاء والتشبث

 ــــــــــــــــــ
لبن����ين بكلمته����ا ه����ذه   تقت أم اـفاع����: وبقي����ة القص����ة  .. لبت عاطف����ة أم البن����ين عل����ى تقواه����ا    ـغ����) ١(
 .م بهالت ولم أتكسليتني خر: ذا ذآرتها بكت وقالتإرقبة وآانت  أربعين
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صابها ویص������فع ـر أع������ّمد تبل������غ غایته������ا ی������ ْنأبالرج������ل، وانس������حابه قب������ل  

وأق����بح نها ـ منص����رف ع����إذ تتش����بث ب����ه وه����و آ����ارٍه ورها ویه����ين آرامته����اـشع��� 
ضو ال���ذآر ـ ع���يلـ إذ تطب���ق ع���لكل���با يه ف���ي أنث���ور ه���ذه الحال���ة ه���و م���ا ن���راص���
 .. .يتها ـ تنال بغيحت

 
 يلـا ع���جب���اره حرفًي��� إتصابه أو ـ اغ���یمك���ن الرج���ل ال  الق���ول ب���أنَّ یمك���نآ���ذلك 
ني ت���وفر ـ وه���ذا یع��� ؛ یتحق���ق م���ن جانب���ه االنتص���اب   إذ الب���د أْن،الج���نس مزاول���ة
  أْنمك���نُی بينم���ا ،رادةش���هوة واإل م���ن ال؛ره حجم���ه ومب���رّ  یك���ن أدن���ى مهم���ا ح���ّد
 منه���ا هوٍةش���بة م���ن الم���رأة ودون  ـوالخص���اب دون رغ���  ةة الجنس���ّيملّيـ الع���ت���تّم

ا  وأیًض����.تصابـف باالغ����ّنَص����وه����و م����ا ُی حي����اناألض ـم أنفه����ا ف����ي بع����ـب����ل رغ����
 تب����دو الم����رأة ف����ي  أْن أنهش����وه����ذا م����ن  .. ض ح����االت ال����دعارة المحترف����ة  ـبع����

یس�����تخدمه   ال�����ذي" الش�����يء الجنس�����ي "تصب أو ـرآ�����ز المغ�����م ،مرآ�����ز ث�����انوّي
 س����تمناء الرج����ل دون اهتم����ام  إلش����باع ش����هوته وتس����تخدمه الطبيع����ة إل   الرج����ل 

داة جنس�����ية وليس�����ت  أش�����باع ش�����هوتها فه�����ى  إه�����ا أو حت�����ى  دتبعاطفته�����ا أو إرا
فال����ذین یقص����رون ه����دف الجم����اع    . ملية الجنس����يةـش����ریكة متس����اویة ف����ي الع����   

 الم�����رأة أي "يء يتش����� "  ف�����يسس�����ا األواـن وضع�����ی التناس�����ل ه�����م ال�����ذ يلـع�����
 نَّأ ينرس�����و. المطل�����وب نج�����ازًئا یس�����تخدمه الرج�����ل أو الطبيع�����ة إل ش�����يلهاـجع�����
 .الم قاوم ذلك ومنعهاإلس
 

ا آ�����ان الج�����نس  الم�����رأة ل�����م تستس�����لم له�����ذا الوض�����ع وال واقعًي�����نَّأح يوص�����ح
بن ـور بفداح���ة الغ��� ـ الشع��� الق���ول أنَّیمك���ن ب���ل و؛بالنس���بة له���ا  رةس���ملية خاـع���
ا  إال ح���دیًث ح���اٍدبش���كٍل یتض���ح  ل���م؛تمتاع مث���ل الرج���لس���اال  ذروةيل���إذا ل���م تص���ل إ

وتط���ویر : ا لطلبه���ا المزی���د م���ن الج���نس  ًزـها حاف���ـع���إشبا هم���الإ ب���ل آ���ان  ؛اج���ًد
 يل���إ م���ن ذل���ك نح���ن ن���ذهب   أآث���ر و؛التالق���ى ملية االنتق���اء الطبيع���ي لتحقي���ق  ـع���

 ن حت��ى ول��و ل��م یك��   ؛ف��ي غال��ب األح��وال   باعش�� الم��رأة آان��ت تحق��ق اإل  الق��ول ب��أنَّ 
خص����اب  ف����ي تحقي����ق اإلرقةـغ����المست طبيع����ةر الظ����ا م����ن وجه����ة نذل����ك ض����رورًی

ف م����ن ـآي����ف تضاع���� ریزتها أو م����ن خبرته����اـمت بغ����ّلـ الم����رأة تع���� أنَّإال. وح����ده
ها مع����ه أو حت����ى  ـتمتاع����س ذروة منحن����ى ايل����إجه����دها لتلح����ق بالرج����ل فتص����ل   

  تتحم���ل الرج���ل للحظ���ات   الم���رأة تس���تطيع أنْ ة وأنَّص���خا..  ه���و غقب���ل أن یف���ر 
ور ـا ف���� ش����هوته رأس����يً يل����ذي ینح����در منحن����   الرج����ل اكسـبع���� ؛ تف����رغْنأد ـبع����

ليها حت���ى تص���ل  ـ ص���بره ع��� قن���اع الرج���ل أنَّ إت الم���رأة ـتطاع���سا آ���ذلك. الق���ذف
ة س���ف م���ن لذت���ه ویرف���ع ح���رارة الممار   ـضاع���ُی؛  ذروة الش���هوةيا إل��� أیًض���يه���

 هماازتزـع ابرزرز رجولته ویب وی؛ةالجنسّي
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دد ـر ال بع�����خ����� یفّرص����� عام�����ة ُمنرج�����ل م����� اليوت�����ر.. الرجول�����ة ه ا به�����ذمًع�����

 ْنتطاع أس���دد الم���رات الت���ي اـ ليلت���ه ب���ل بع���ف���ييه���ا الم���رأة قالم���رات الت���ي ج���امع 
 .هاـتفرغسی

 
  وأْن؛ تله���ث لك���ي تلح���ق بالرج���ل  ليها أْنـ ع���نَّأ ؛اب���ًدأ  الم���رأة ل���م ت���نسَ نولك���

طافها ل�����ه لك�����ي ـتكش�����ف بص�����ورة ص�����ارخة اس�����تمتاعها وحرص�����ها ب�����ل استع�����  
ن آوص���ف ص���باح لفری���د ش���وقي ف���ي   ليك���وطي���ل ص���بره  ف م���ن جه���ده وی ـیضاع���

! "ليه ق���وه ته���د جب���ال   ـوع���.. ب���ال  ليه ص���بر وطول���ة ـع���" : األغني���ة العجيب���ة  
 مم��ا یحتاج��ه أو  أآث��را حي��ان تب��ذل جه��دً  لب األـأغ��ه��ا ف��ي  آم��ا ال یف��وت الم��رأة أنَّ  

ث���م ال یخف���ي ت���أثير الوض���ع ال���ذي     .. یبذل���ه الرج���ل لتص���ل إل���ى م���ا یص���ل إلي���ه       
 ؛للم����رأة لو الرج����لـ أو ع����ش وه����و افت����را "الرس����مي  " اعليه الجم����ـ ع����يج����ر

لق���ى  أو ش���يء ُم؛ه���ا فریس���ة یلتهمه���ا ال���وحش األق���وى  حي���ث یطرحه���ا تحت���ه آأنَّ 
ة  األق���ل خ���الل تل���ك اللحظ���ات البالغ���ة األهمّي��� يلـ ع���� وه���و وض���ع یخل���ق ؛أس���فله
 يه����ا ال تص����ل إل����   وأنَّ"لوها ـیع���� "  الرج����ل ا ب����أنَّ وًرـ شع����� ال����زمن  لمكثف����ةوا

خ���ر آا نصًرـ أض���يف ع��� أْننویمك���. وه ه���ذا واالستس���الم ل���ه ّلـ بقب���ول ع���ل���ذتها إال
ل ب�����المرأة فه�����ي ـل الجم�����اع الفع�����ـني فع�����ـر اللغ�����ات یع�����ئاس�����ه�����و اللغ�����ة فف�����ي 

تاد ـرب ف��ي تط��رفهم المع��  ـة الم��رأة ف��ي الغ��  ل أنص��ار حرّی�� ـول ب��ه مم��ا جع��  ـالمفع��
 يلـع����� تخدامس�����ا لالل ص�����الًحـلون الفع�����ـيير اللغ�����ة ویجع�����ـ تغ�����يلـون ع�����یص�����ّر
فه����ي تج����امع ..  ب����ه وآ����ذلك الرج����ل وًالـ ومفع����وجهين فتك����ون الم����رأة ف����اعًالال����

 .. .الرجل وتطأه 
 

 يلـربي ع���ـنها ف���ي الفك���ر الغ���ـة وم���ا تف���رغ ع���ّيس���دت الفلس���فة البولـوق���د ساع���
 ه����دف  أنَّيلـ خ����الل الترآي����ز ع����نتأآي����د إحس����اس الم����رأة بانحط����اط مكانته����ا م����

 دون اهتم����ام -رأین����ا  آم����ا - وه����و یتحق����ق ؛الج����نس الوحي����د ه����و حف����ظ الن����وع  
بير الم����رأة ـربية تع����ـآ����ذلك آره����ت الكنيس����ة الغ����. بتهاـر الم����رأة أو رغ����ـبمشاع����
 نال یمك�����: ناء مرحل�����ة المراهق�����ة والكب�����ت الطوی�����لس�����تث وبا،هاـتمتاع�����سن اـع�����

 آب����ت انفعاله����ا حت����ى ال  يلـاحرص����ت ع����مذا إ االس����تمتاع يل����إ تص����ل للم����رأة أْن
  اللذة أويلـنها قول أو حرآة تدل عـیصدر ع
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 الم���رأة ه���و ش وض���ع افت���رانَّأ يلـب���اء ع���ت تع���اليم اآلآم���ا نّص���. . االس���تمتاع 
  .. .يـوالشرع الوضع الطبيعي

 
: ١٦٩٧ة س���ن يك س��� رب المكـآان���ت مح���اآم التف���تش تس���أل الم���تهم ف���ي غ���      " 
 !".م؟قداأ أربعة يلـ عنيواح امرأة وهى راآعة آالء تطْنلت أوحال ه

 
 بك���لس���الم ام وع���ي اإليننا دهش���ة أم���ـ نف���تح أع���م ف���نحن ال نمل���ك إال أْنوم���ن ث���

ن ـج ع���� أو ی����رّويس����ّما لم����ا ُی معالجته����ا اقتالًع����يلـه ع����ص����وامل وحرـالع���� ه����ذه
لغ���اء الطبيع���ة فل���يس ذل���ك   إس���الم بتك���ن معالج���ة اإل ول���م . الم���رأة انحط���اط مرآ���ز 

ل����ى إالم ا ل����م یقف����ز اإلس���� وأیًض����؛دی����ان م����ن رس����االت األنس����ان والع اإلس����ف����ي و
 مس������توى يلـ ع������ل������ورأة وم������مس������اواة ال عالنإ ب������مكتفًي������اف المض������اد التط������ّر

 یمك���نع م���ا ب���ل ش���رّ  ! الرج���ليلـا ع���الش���عارات أو حت���ى أم���ام الق���انون انتص���ارً   
الم���رأة  عادةس���ف���ل یكثاره���ا بم���ا آ ق���وانين الطبيع���ة وتط���ویر  يلـم���ن الس���يطرة ع��� 

 فق���د.. س���تغالل م���ن ط���رف لط���رف الور باـا وتخلص���هما م���ن أی���ة شع���والرج���ل مًع���
ها ش���هوتها ف���ي الجم���اع  ـ تحقي���ق اآتف���اء الم���رأة أو بلوغ��� ليـس���الم ع���ح���رص اإل
ضهم ـ ب���ل ذه���ب بع���؛بةـن الجم���اع قب���ل المالع���ـابت���داء م���ن النه���ي ع��� م���ع زوجه���ا

ِنَس����آُؤُآْم  : " ب����نّص الق����رآن تفس����يًرا لقول����ه تع����الي     بة ف����رضـ المالع����نَّأ يإل����
فق����الوا إن التق����دیم ه����و   ). ٢٢٣البق����رة " ( َح����ْرٌث لَُّك����ْم َف����ْأُتوْا َح����ْرَثُكْم َأنَّ����ى ِش����ْئُتمْ    

أربه����ا  مهاـل بلوغ����بة آم����ا ش����رحنا تثي����ر الم����رأة وتس����هّ    ـوالمالع����: بةـالمالع����
 یق����ع ن أْنـ الرس����ول ع����يونه����.. بة ـقب ه����ذه المالع����ـخ����الل الجم����اع ال����ذي یع���� 

 يلـئم ب����الطبع ال ته����تم ع���� والبه����ا.. م ئ امرأت����ه آم����ا تفع����ل البه����ا  يلـع���� الرج����ل
آ����ذلك .. ر مث����ال الكل����ب ش����باع ه����ذا الم����زاج وت����ذّآإوال  اه����نثاأط����الق بم����زاج اإل

.. ي ـرع���ش لوض���ع ضالجم���اع ب���ال تحدی���د وال ف���ر    س���الم آاف���ة أوض���اع  أب���اح اإل
 فلس�� بمرآ��ز أس ف��ال إحس��ا ي ه��هلوـق��د تع��  لو الرج��ل الم��رأة أو ـ فق��د یع�� وم��ن ث��مّ 

. .. 
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ل الرج���ل وق���ول ـث���ل م���ا یفع��� ق���ذف الم���رأة م���اء منـ تتح���دث ع���ی���ثوهن���اك أحاد

ن ـوبص����رف النظ����ر ع����  .. نزل����ت أذا إ الَّإليها ـب ع����یتوّج����السل ـُغ���� النَّ أالفقه����اء
له ـن إن���زال الم���رأة وجع��� ـ الح���دیث ع���ف���ي ذل���ك الوق���ت ف���إنَّ  ةلمّيـالتفس���يرات الع���

 الم�����رأة الح�����ق ف�����ي المطالب�����ة بحقوقه�����ا يطـع�����ُی؛ خص�����اب وللجناب�����ةا لإلش�����رًط
ا لًمس��� م رج���ًال أنَّّن، وم���ا أظ��� ته���البيتب هتم���امال ايلـة ویح���ث الرج���ل ع��� ّيـالشرع���

 ْنأ یس���تطع مه ل���ألنَّ��� د برؤی���ة امرأت���ه تق���وم م���ن جماع���ه فتتوض���أ وتص���لي   ـع���سی
 )١(!سًالـُليها غـیوجب ع

 ـــــــــــــــــ
 .ذا التقى الختانانإذا آانت ال تأخذ برأى الجمهور فى وجوب الغسل إ) ١(
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 املوقف من املرأة
ش���ارة س م���ن اإله ال ب��أ  أنَّ���ا م��ا إالَّ  آ��ان ه���ذا خ��ارج موض���وع البح��ث نوًع���   إْنو
یم�����ان إف..  ارتب�����اط الموق�����ف م�����ن الج�����نس ب�����الموقف م�����ن الم�����رأة  يل����� إهن�����ا،

 ،دمآه�����ا آان�����ت الس�����بب ف�����ي ط�����رد   نَّأالم�����رأة، وص ـنق�����یية برـغ�����ة الالمس�����يحّي
ز آ���� انحط����اط مريلـالم����زدوج ع���� ه يرث آ����ان ل����ه ت����أ ،ة أو الل����ّذسوظه����ور الج����ن 

 يل��إلج��ىء الرج��ل  ال��ذي ُیس  آراهي��ة الج��ن يلـ، وع��ّيس��نكال رالم��رأة ف��ي التص��وّ  
 ..! المرأة ي بين رجلعوآالر

 
ة ریقّيـغ����ص مكان����ة الم����رأة م����ن الحض����ارتين اإل  انتق����الكنيس����ةوق����د ورث����ت ا

ا لروای������ة  وفًق������" ية األول������ئ������ الخطي"لي������ه تفس������ير إوأض������افت  ة،ّي������نوالروما
 .ةالتورا
 
  م����نرأآث����ية أو قانوني����ة س����ياس ق للنس����اء م����ن حق����وْنتك���� وف����ي أثين����ا ل����م "
 ویس���تحيل ،اًرد ن���اإالَّتأآ���ل م���ع زوجه���ا   ال و،رآ���ب ذقریلحق���ن ب���أ   وآ���نَّ،بيدـالع���
وف�����ي آتاب�����ات ". ا  ن�����ادًرإالَّخ�����رج م�����ن البي�����ت ال ت و،ض�����يوف ندهـذا آ�����ان ع�����إ
" . ةط���ة منحانّيوـه���اقلة وشـير ع���ـ وغ���، به���اقموث���و يرـ الم���رأة غ���ریق أنَّـغ���اإل
 ".ذا زنت إعاقب  الزوجة ُتلكن و،ةوبقـعال ب وجا الزنان زآو

 ـــــــــــــــ
 ح���د الحك���ام أراك ع���ن زوج���ة  تاریخ وق���د نقل���ت المؤلف���ة روای���ة بل���و   لت��� ف���ى اساب الج���نت���راج���ع آ) ١(
 ..أل زوجت���ه س���يت���ه وب يل���إا رجع غاض���ًبـح���ة فم���ه آریه���ة، ف��� ئ راحابه أنَّص���رف م���ن أـریق ال���ذي ع���ـغ���اإل

 ةیرص��� مت���ةكنوه���ذا ی���ذآرنا ب !  آ���ل الرج���ال آ���ذلك  نَّ أنظ���أآن���ت : اءةرب���بليه ـت ع���ّدف���رب���ره خلم���اذا ل���م ت 
 !اهروفة، وال سبيل لذآرـعم
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وف��������ي الق��������انون الروم��������اني آان��������ت تابع��������ة للرج��������ل، تنتق��������ل ه��������ي         " 

 : " الروم�������اني يوخش������� الس مجل�������ف�������ي". وأمالآه�������ا إل�������ي ملكي�������ة ال�������زوج 
 األب وآ�������ان الق�������انون الروم�������اني ُیل�������زم  ". الم�������رأة حي�������وان ال لج�������ام ل�������ه   

ل�������ذآور، والبن������ت األول������ي فق�������ط، أّم������ا بقي������ة البن�������ات     والد ابي������ة آ������ل األ  بتر
فُيلق������ين ف������ي الع������راء عن������د عم������ود مخًص������ص ل������ذلك، یُم������ْتن أو یل������تقطهنَّ        

 .. .مدیرو بيوت الدعارة
 

 للكنيس������������ة ؟؟؟وق������������ال ب������������ولس الرس������������ول، المؤّس������������س الحقيق������������ي    
الم�������رأة خلق�������ت لينتف�������ع به�������ا الرج�������ل، ول�������ذلك یج�������ب أن     : " وليكي�������ةالكاث

ّلم ف������ي الكنيس������ة فق������د ش������اء  ـویج������ب أالَّ تع������. تخض������ع ل������ه ف������ي آ������ل ش������ئ  
ذراء م����������ریم م����������ن  ـل أي إم����������رأة، وال حّت����������ي الع����������  ـالمس����������يح أالَّ یجع���������� 
 ،تمرارس������� تقلي�������د ال�������ذآورة بايلـحافظ�������ت الكنيس�������ة ع�������الح�������وارّیين، وق�������د 

ذا م�������ا قام�������ت ام�������رأة   إ و،حا بالمس�������يون ش�������بيًهیك������� فالقس�������يس یج�������ب أنْ 
 وه������ذا ".ب رؤی������ة ص������ورة المس������يح فيه������ا ـن م������ن الصع������س������يكو سبالق������دا
تبر ـ ال تع���������ليكي���������ة الكنيس���������ة الكاثونَّأ ١٩٧٧ك���������ان ف���������ى ع���������ام  يرأي الفات

ا لنه الباب�����ا أخي�����ًرـب�����ل وال�����رأي ال�����ذي أع����� . يس�����اتم قّسس�����ل�����ة برنفس�����ها مخّو
  .)١(رته للوالیات المتحدةاثناء زیأات في يالثمانين في

 
 لك�������ل لطاع�������ة الم�������رأة الص�������مت واس یج�������ب أن تم�������ار": ل ب�������ولسوق�������ا

وق�����ال ". ي ّدـوت آدم بالتع�����ـواء الت�����ي أغ����� ـ فه�����ي ابن�����ة ح�����  ،م�����ا ت�����ؤمر ب�����ه  
. الم�����رأة مس�����اویة للرج�����ل ف�����ي آ�����ل ش�����يء      إن" : كندریةآلمن�����ت باب�����ا اإلس�����  

 ."فضل منها في آل شيء أن الرجل كول
 

ولية ش�������قاء الج�������نس س�������ئل الم�������رأة مة األول�������ى، تحّم�������ئ�������وفك�������رة الخطي
غ������راء إت  وه�����ي الت�����ي توّل�����   ،ر به�����ا الش�����يطان  ّرـت�����ي غ�����  ل فه�����ي ا ،البش�����ري 
وط�������ردوا ..  الت�������ي رزح تحته�������ا البش�������ر يول�������ئ�������ة األن�������ت الخطيفكاالرج�������ل 

وال ج����������نس ف����������ي رأي .. ب ـم����������ن الجن����������ة حي����������ث ال ش����������قاء وال متاع���������� 
 ا، حص������وًرا ط������اهًرشه، لع������اص رّب������ـ یع������ل������م فل������و آ������ان أدم  ": ناترتولي������

 ".ة  البهيمّيقذه الطرير هـ غقنساني بطرإلثر النوع التكاو
 
ه ذئولية ه������س������ ص������ریح وواض������ح ف������ي تحمي������ل ح������واء م  یمعه������د الق������د الو

 :الخطيئة الفادحة
 ــــــــــــــــــــ

 .٧/٢/١٩٧٧ فبرایر�مجلة التایم ) ١(
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ف�����رأت الم�����رأة أنَّ الش�����جرة جي�����دة لألآ�����ل، وأنَّه�����ا بهج�����ة للعي�����ون، وأنَّ       " 

طت رجله����ا أیًض����ا ـوأخ����ذت م����ن ثمره����ا وأآل����ت، وأع���� الش����جرة ش����هّية للنظ����ر، 
ولّم����ا س����أل رّب الت����وراة آدمه����ا ه����ل أآل����ت م����ن الش����جرة الت����ي  ". معه����ا فأآ����ل 

الم����رأة الت����ي جعلته����ا   : أوص����يتك أالَّ تأآ����ل منه����ا، وش����ي آدم الت����وراة بزوجت����ه    
إنَّ آدم ل����م " هد الجدی����د ـوف����ي الع����". طتني م����ن الش����جرة ـمع����ي ه����ي الت����ي أع����

 ".ّدي ـویت فحصلت في التعغـو، ولكن المرأة أـیغ
 

أّم���ا اإلس���الم، فاآلی���ات الت���ي أش���ارت إل���ي ح���دیث الش���جرة، تحّم���ل المس���ئولّية      
للط����رفين ب����ال تخص����يص، إالَّ ف����ي آی����ة واح����دة، ینف����رد فيه����ا آدم بالمس����ئولية،       

 .وتلقي الكلمات التي غفر بها آلدم وزوجه
ُضُكْم ـمَّ���ا َآاَن���ا ِفي���ِه َوُقْلَن���ا اْهِبُط���وْا َبْع��� ْنَها َفَأْخَرَجُهَم���ا ِمـَفَأَزلَُّهَم���ا الشَّ���ْيَطاُن َع���" 
 ).٣٦البقرة(".ُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍنـٍض َعـِلَبْع

ْنُهَما ِم���ن َس���ْوَءاِتِهَما  ـَفَوْس���َوَس َلُهَم���ا الشَّ���ْيَطاُن ِلُيْب���ِدَي َلُهَم���ا َم���ا ُووِرَي َع���      "
ْن َه���ـِذِه الشَّ���َجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَن���ا َمَلَك���ْيِن َأْو َتُكوَن���ا ِم���َن   ـا َربُُّكَم���ا َع���َوَق���اَل َم���ا َنَهاُآَم��� 

  ).١٥٢األعراف.( "اْلَخاِلِدیَن
 َش���َجَرِة اْلُخْل���ِد َوُمْل���ٍك  يَلـَفَوْس���َوَس ِإَلْي���ِه الشَّ���ْيَطاُن َق���اَل َی���ا آَدُم َه���ْل َأُدلُّ���َك َع���    "

َلْيِهَما ِم���ن َوَرِق ـْت َلُهَم���ا َس���ْوآُتُهَما َوَطِفَق���ا َیْخِص���َفاِن َع���  َف���َأَآال ِمْنَه���ا َفَب���دَ . ال َیْبَل���ى
 ).١٢١و١٢٠طه " (يَوـ آَدُم َربَُّه َفَغيَصـاْلَجنَِّة َوَع

 
 هللا انفراـية ق���د انته���ت بغ���  صـ المع��� ه ه���ذإنَّب���ل ، دنانـ ع��� ءة لح���وايئ���ف���ال خط

 .. .فور رحيمـه لغنَّ إ ...لهما
 

ل���رحيم ال ُیط���ارد الج���نس فور اـا الغ���ن���ورب. ثوّرُت��� الا نن��� الخطای���ا ف���ي دینَّإث���م 
 .. .صية آدم وحواء ـبمعالبشري 

 
 ن���ور ب���ل ه���نَّ.. ة لبناته���ا قوبة أبدّی���ـ وال ع���، ح���واءيلـ ف���ال حق���د ع��� وم���ن ث���ّم

 .نَّقدامُهأة تحت  والجّن، وآمال دیننا،ات قلوبناوحّب حياتنا
 

 :علمنا أوروبا املسيحية احترام املرأة
ة ه����ي الت����ي س����المّي الحض����ارة اإل أنَّيلـات الحدیث����ة ع����س����ات الدرـوق����د أجمع����

نس���انة ب���ل آأجم���ل   إليه���ا آإمت أوروب���ا المس���يحية احت���رام الم���رأة، والنظ���ر    ّلـع���
زل ـ الم�����رأة والغ����� "  ح�����ّب"لمناهم ـبالنس�����بة للرج�����ل ع����� ، م ه�����ذا الوج�����ود ـنع�����

 ا نحن الذینیًضأ و،المهذب فيها
 ــــــــــــــــ
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د ق����� آ�����انوا إْنو .. ؟؟؟؟؟؟رامه�����ات واحءذراـالع�����" یم رم����� "  ح�����ّبهمانلمـع�����
  . ..یقتهم طريلـلوا ذلك عـفع

 
 :قول مؤرخة الجنست
قلية ص���بانيا وس��� أيل���إ ول���و حت���ى ،المىإلس��� الم الع���ايل���إ ج���اءوا ن آ���ل ال���ذی"
ل م���ا حقق���وه أو  آ��� ن م���نن���ه آ���ان أثم���  ك یحس���وا ب���ه ول ل���مع���ادوا بس���لب  ، فق���ط
ا ا ورقًي���ًم تق���دأآث���رك بحض���ارة احتك���نظ���رة جدی���دة للحي���اة م���ن اال    وه���و،لبوهس���
نطباع����ات حفن����ة م����ن األفك����ار واإل  ..  تخيل����ه ربـغ����ال ع ن����بالءس����م����ا آ����ان بو م

ا م���ع التغي���رات  انس���جاًمأآث���ر ملهـلجع��� ي والتص���ور ولكنه���ا آان���ت آافي���ة ـوالوع���
بانيا أو فلس���طين أس��� يل��� إ وق���د س���افر "وروب���ا أ ف���ي الت���ي آان���ت ق���د ب���دأت فع���الً  

ای����ة دب ( ١٠٩٧ا الت����ي تل����ت ع����ام  عاًم����ينلثالث����نص����ف فرس����ان فرنس����ا خ����الل ا 
 ).الحروب الصليبية 

 
ن الص����ورة  وال آ����ا، ذهب����وان ه����ؤالء ال����ذی يلـ یقتص����ر ع���� ل����م الت����أثير لك����نو
ر أو ـغ����أصس����واء ألنه����م " دون ـ القاع����"وروب����ا أو أ ي بق����وا ف����نفال����ذی، ينق����األ

قل م�����ن المش�����ارآة ف�����ي  ـع�����أوحك�����م جز أو أـأو أع����� - القت�����ال ن س�����ن م�����أآب�����ر
قون تجرب������ة  یت������ذّو"دون ـالقاع������ " آ������ان ه������ؤالء.. ماریة ـتع������سالمغ������امرة اال

 حكم����ةلم وـ ع����نـع����، مال المس����لمين ومؤلف����اتهمـع����أ آخ����ر خ����الل بش����كلمثي����رة 
أي ثقاف���ة ( لكالس���يكي  الع���الم احكم���ةلم وـن ع���ـا مؤلف���اتهم ع��� یًض���أ و،لمينمس���ال

 بانياأس����بر ـية ع����ـاة نق����ّفرفة وص����لت مص���� ـه����ذه المع���� ) اليون����ان والروم����ان ج  
 الم���رأة ع وض���يلـتؤثر ع���س���داب الت���ي آلا ج���اءت ایًض���أبرها ـ ع���يالمس���لمة الت��� 

 .)١(ابرو أفي
 

 :السيدة مرمي هدية املسلمني للعالم املسيحي
ربية آان����ت تنظ����ر للم����رأة م����ن خ����الل ص����ورة ح����واء المس����ئولة ـالكنيس����ة الغ����

الت����ي ج����اءت م����ع العائ����دین م����ن    " م����ریم" ن س����قوط البش����ر، فلم����ا حل����ت   ـع����
رن ـرة لص����الح الم����رأة، وآ����ان ذل����ك ف����ي الق����  ّيرت النظ����ـالح����روب الص����ليبية تغ���� 

 .شرـالرابع ع
 

رب المس�����يحي ـللغ�����" م�����ارى " أو " ماری�����ه " ف�����الحق أنَّ اإلس�����الم أه�����دى  
وس�����اهم مس�����اهمة مباش�����رة ف�����ي تحری�����ر الم�����رأة األوروبي�����ة، وم�����ن س�����خریة     

 التاریخ أنَّ هذا تّم في
 ـــــــــــــــــــ

 .٢٤٤الجنس في التاریخ ص) ١(
 ــــــــــــــــ
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م الترآ����ي، یالح����ر لت����دخل عي آان����ت الم����رأة المس����لمة تتراج���� الوق����ت ال����ذذات
 .في تخلفهالمؤلم 

 
 حي����ث "نط����ة زن بيـرب أخ����ذوا الحج����اب ع���� ـ الع����أنَّ"  راي تناهي����ل "تعتق����د 

 ال یس���مح لزوجه���ا برف���ع  ،ب���ةن الحي���اة العام���ة ومحجّ ـزولة ع���ـآان���ت الم���رأة مع��� 
 ."روسان ـتلي فيها العقد وللحظة قصيرة یخـالحجاب إال خالل الع

 
م أوروب����ا احت����رام الم����رأة م����ن   ّلـخ����رى، تع���� أع ف����ي دراس����ة  ّس����نثبت بتوس����و
لى الق����رآن والموق����ف ـط����الع ع����ك بالمس����لمين واإلحتك����اه قب����ل االنَّ����وأرب، ـالع����
 له����ا آبي����ر ذآ����ر ف����ي األناجي����ل وال ف����ي  یك����ْنس����المي م����ن الس����يدة م����ریم ل����م  إلا
 ال���ذي رخ���ة الج���نس وه���و أنَّ   م���ا ذآرت���ه مؤ يلـق هن���ا ع��� ّلـ نع���لك���نو.. نيس���ةكال
 أي ال����ذین راء التروب����ادور،ـذراء ه����م شع���� ـالع����"  م����ریم " م أوروب����ا ح����بّ ّلـع����

عة س���ه���ا آمؤرخ���ة منص���فة وانَّأ نق���ول ، المس���لمسن���دلر م���ن األـنقل���وا ه���ذا الشع���
س���المي، وم���ن  لفك���ر اإل م���ریم ج���اء م���ن ا  ح���ّبنَّأ ت���درك ط���الع آ���ان یج���ب أنْ اإل

ذا إ و،ةظيم ف���ي الح���روب الص���ليبيّ  ـك الع���الحتك���اد اـ بع���،المي ال���دین اإلس��� ص���ميم
ية ف���ي احت���رام م���ریم وتقدیس���ها ف���ألن   برـ الغ���لكنيس���ةآان���ت بيزنط���ة ق���د س���بقت ا 

 وال ،ةن تب����دأ الح����روب الص����ليبّيأس����الم أربع����ة ق����رون قب����ل زنط����ة ج����اورت اإلبي
 لكنيس���ة وت���راث ال،مال الرس���ـ وأع���لنجي��� اإلنة مقارن���ة ب���ي أّی���حاج���ة للق���ول ب���أنَّ

 لم���ریم "ه ال وج���ود د أنَّ���، ح���ول م���ریم، تؤّآ��� نالق���رآ وب���ين ل���ي،والق���رون األف���ي 
ن  الق���ريل���إت خ���ة ظّل��� ه���ا آم���ا تق���ول المؤرّ  أو أنَّ ل،ّوس���يحي األ الملفك���ري اف��� "
ذ ن��� ت منلـالم فق���د أع��� ا ف���ي اإلس���  أّم���"یس���ة عادی���ة  د قّدج���ّر ُم": رشـل���ث ع��� الثا
 اءس��� نيلـ ع���هللاطفاها اص��� فه���ي الت���ي ا"اء الع���المين س��� س���يدة ن"ابع لس��� انالق���ر

ي����ل  له����ا ف����ي األناج ست فرجه����ا ل����ي نحص����أ الت����ي "ول ت���� الب" ه����ي ،الع����المين
 ٣٤ نرآق��� الف���يوج���اء اس���مها . ورة آامل���ةس��� نوله���ا ف���ي الق���رآ ، فرس���ربع���ة األ

 ١٥ه����ا نرة مم���� ٢٥ ن ف����ي الق����رآ " ييسـ ع����"وذآ����ر . ورةس���� ١٤م����رة وف����ي  
 ١١ نرآق���ي الف���وورد لق���ب المس���يح ، "يسى ب���ن م���ریم ـ ع���"ه  أّم���يل���إا وًبنس���م

ذل���ك وال م���رة ف���ي  ول���م ی���رْد. "یم م���ريح اب���ن س��� الم"ا ثم���اني م���رات م���رة، منه���
ه اب���ن لى تأآي���د أّن���ـناجي���ل ع���ص األيع���ي لح���رب ذل���ك طأنَّق���ال ى ال ُیك���ناجي���ل ولاأل
 ،يح اآلدم���يس���ب���ات نس���ب المإثناجي���ل آّت���اب األدما أراد نـ ع���يه حت���أنَّ��� نق���ول ،هللا

 .!!یم  لمرسليوجار ن الفسبوه ليوسن "ابن داود " ه لتأآيد أنَّ
 

الم س��� ليه الص���الة والـا ع��� ن���بّيني أفض���ل م���ن أم  ن��� القرآّصننا ب���ال ندـم���ریم ع��� 
  منلفضأو

 ــــــــــــــــ
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 "نه ال����ذي ـ ع����هللاوتأم����ل ذل����ك الص����حابي رض����ي ا.. جمي����ع زوجات����ه وبنات����ه 

ب���ل م���ن   اإلخدیج���ة ه���ي خي���ر م���ن رآ���ب    .. : فق���ال" ث دي���ت ل���ه وس���ادة ليح���   نث
 :ًالئلي���ه لس���انه فب���ادر ق���اإاقه س���ة المنزل���ق ال���ذي  خط���وريل���إه  ث���م تنّب���"النس���اء 

 !."بل قط  اإلمران لم ترآبـت عنومریم ب.. 
 
 سليها الس���الم ف���ي نف���و ـن���ة م���ریم ع��� مكارف م���دى ـبك ه���ذه الواقع���ة لتع��� س���ح

 فق����د ،لموا احت����رام م����ریم م����ن المس����لمين ـالمس����لمين وإذا آ����ان المس����يحيون تع���� 
ندنا ـا ع���أّم���.. ل���ه يح أو أم اإلس���تبارها أم المـهوا الموق���ف، إذ آرموه���ا باع���  ش���ّو

ه�����ا ول�����دت   أنَّيل�����إ ب�����ه ال یرج�����ع  مه�����ا اهللاأآر وم�����ا ،فمكان�����ة الس�����يدة م�����ریم  
ألمه������ات ف������ي دینن������ا بنباه������ة أو ص������الح  م اك������رُت  أْنهللاحاش������ا  .. ؟؟؟المس������يح

درك فق����د ول����دت خي����ر ب الس����بق ال����ذي ال ُی����ـه����و آ����ان آلمن����ة بن����ت  وإالَّ،والداأل
وحبي���ب .. س���راء راج واإلـالمع��� ی���وم مم���امهنبي���اء والرس���ل وإ وخ���اتم األ ،الخل���ق

 .. .ليه إ والشفيع هللا
 

 :نة لعاملينلمكاولكن مریم حازت تلك ا
ت ص������نأح. رةباص������ة ن������مؤم.. ن������ة ناقالحة عاب������دة ص������ه������ا آان������ت  أنَّ:األول

 قوه����و ال����رز.. ها ضـاهد زآری����ا بع����ش����ا، وآان����ت له����ا معجزاته����ا الت����ي  ه����جفر
ری���ا م���ن وج���ود ذل���ك ف���ي    آجب زـع���وآلم���ا  .. هللا دنـ ع���ن یأتيه���ا م���ن اآ���ال���ذي 
 ": ة الواثق����ةن����ليه رد المؤمـت ع����رّد بادة،ـا للع����ه����يفت تكفـع����رفتها الت����ي اـغ����

 ."حساب  يرـغ شاء بمن قزیر هللا إذ ا"، "هللا د انـهو من ع
 

اء رذـرض ل���ه ع��� ـ امتح���ان تتع��� ي ابتاله���ا بأقس��� هللا ا ه���و أنَّ:امل الث���انيـوالع���
 وال وال���د ،ه���و الحم���ل ب���دون زواج و.. فيفة ـكة زاه���دة محص���نة ع��� س���ابدة، ناـع���

 ،نع اته���امرضها ف���ي زمانه���ا ومحيطه���ا وجيله���ا ألش���ـمم���ا ع���.. مع���روف لحمله���ا 
بحانه س����وق����د أبلغه����ا  .  الي����وميل����إدون����ه رآون یرّدلمش����ب����ل م����ازال اليه����ود وا  

له���ي  ه���ذا االختي���ار اإليلـة م���ا س���يترتب ع���  وأدرآ���ت ه���ي خط���ور ،وتع���الى ب���ذلك
دراآه��ا ، إلاا منس��ًيص��ارت نس��يً  وب��ل ه��ذا ت ل��و آان��ت ق��د مات��ت ق   ب��ل وتمّن�� .. له��ا 
م���ا جوبه���ت ب���ه ه���و    ه���ونأ و،ض ل���هّرـنها، وم���ا ستتع��� ـقال ع���م���ل بم���ا س���يُ  لكاا

قت م����ا ص����ّد ووم����ع ذل����ك آمن����ت وص����برت! ا ؟ًيـ بغ���� أمه����ا ل����م ت����ُكالت����ذآير ب����أنَّ
 .. .قول حتى اليوم تصدیقه ـ من العآثير يلعـیستحيل 

 
 ،بادتهاـ بع�����،لع�����المين نس�����اء ايلـ وتفض�����يلها ع����� آته�����ا م�����ریم ومبارلوقب�����و
 .. .ن حملها للمسيح ـ عها فضًالـبالغإ يلـسابق ع

 ــــــــــــــــ
 
 



 
-٥١- 

 
ْمَراَن َربِّ ِإنِّ���ي َن���َذْرُت َل���َك َم���ا ِف���ي َبْطِن���ي ُمَح���رَّرًا َفَتَقبَّ���ْل     ـِإْذ َقاَل���ِت اْم���َرَأُة ِع���  "

ُتَها ـْتَها َقاَل���ْت َربِّ ِإنِّ���ي َوَضْع���  ـَع��� َفَلمَّ���ا َوَض}٣٥{ِليُم ـِمنِّ���ي ِإنَّ���َك َأن���َت السَّ���ِميُع اْلَع���    
ْت َوَل����ْيَس ال����ذََّآُر َآ����اُألنَثى َوِإنِّ����ي َس����مَّْيُتَها َم����ْرَیَم  ـَلُم ِبَم����ا َوَضَع����ـ َوالّل����ُه َأْع����يُأنَث����

  َفَتَقبََّلَه���ا َربَُّه���ا ِبَقُب���ولٍ   }٣٦{يُذَها ِب���َك َوُذرِّیََّتَه���ا ِم���َن الشَّ���ْيَطاِن ال���رَِّجيِم      ـِوِإنِّ���ي ُأِع��� 
َلْيَها َزَآِریَّ���ا اْلِمْح���َراَب  ـَحَس���ٍن َوَأنَبَتَه���ا َنَبات���ًا َحَس���نًا َوَآفََّلَه���ا َزَآِریَّ���ا ُآلََّم���ا َدَخ���َل َع���     

نِد الّل��ِه إنَّ الّل��َه  ـنَدَها ِرْزق��ًا َق��اَل َی��ا َم��ْرَیُم َأنَّ��ى َل��ِك َه��ـَذا َقاَل��ْت ُه��َو ِم��ْن ِع��        ـَوَج��َد ِع�� 
 ).٣٧-٣٥آل عمران " ( }٣٧{ٍب ْيِر ِحَساـَیْرُزُق َمن َیَشاُء ِبَغ

 
 يَلـَوِإْذ َقاَل���ِت اْلَمَالِئَك���ُة َی���ا َم���ْرَیُم ِإنَّ الّل���َه اْص���َطَفاِك َوَطهَّ���َرِك َواْص���َطَفاِك َع���       "

 ).٤٢آل عمران " (ِنَساء اْلَعاَلِميَن
 

ة  ه����ي هدّی����،اة حالًي����ف����ي المس����يحّي"  م����ریم " م����ن هن����ا یح����ق لن����ا الق����ول أنَّ
ه�������ا ذ آان�������ت ص�������ورتها أو ممارس�������ات حبّ إو. للع�������الم المس�������يحي المس�������لمين
ة قلّيـ الع�����بحك����م . ةس�����المّيقيدة اإلـ مخالف�����ة للع���� ةغي ص���� خ�����ذت ق����د اتّ ،وتوقيره����ا 

 . المسيحّياب الفكرصر الذي أة، والتطّوّيبرـالغ
 

 : في التاریخسالجن.. تقول مؤلفة 
 ديـإح���� م����نر أآث����"  مریم���� " تك����نر ل����م شـ مطل����ع الق����رن الث����اني ع����يحت����" 
د م�����ا اس�����توردت  ج�����ّر بُملك�����نربي، وـيحي الغ�����س�����تق�����ویم المف�����ي ال یس�����اتقّدلا

ف طواـ ج����ذبت ع���� يحت���� ) ل����كر ذمص����درحنا د ش����وق���� ( بيزنط����ةبادتها م����ن ـع����
 نـ ع���وًالئس���مآ���ان رج���ل الكنيس���ة المش���هور ال���ذي     دبرن���ارلق���دیس جاب اـع���إو
 یرةدمئات األت ئنشأ وبنفوذه ،صالح نظام الرهبنةإ

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٥٢- 

 
یلبس����ون " ذراء ـللع����"  فيه����ا نفس����همب الرهب����ان أـوروب����ا حي����ث وه����   أيف����

ف����ي "  للس����يدة "ا ا خاًص����لطهارته����ا، ویض����يفون محراًب���� ال����رداء األب����يض تحي����ة
راء ـع���شر والـع���ششر حت���ى آ���ان ال ـالثال���ث ع���   الق���رنّل یك���د یح��� ل���مو. ئس���همآنا
 س المق����ّد الح����ّب" ن ب����ي"ذراء ـالع����" و " يدة س���� ال" نال����ون یخلط����ون ب����يالجّو

 Our Lady � Notreراء س���يدتنا ذـلع���وأص���بحت ا، "س ال���دن" و " 
Dame  ي م���راء ف��� بي���ت األ يا ف���جاًمس��� انأآث���رزة راطية ممّي���ـشخص���ية ارستوق���

 نينرـق���ل اي ف���لك���نو. مي���ت لح���برب منه���ا ف���ي الخ���ان المش���هور ف���ي  ـقص���ور الغ���
راء ـ الفق���ّمل���ى أإ نسيس���كانل���ت بت���أثير الفر تحّو،شرـ ع���سشر والخ���امـالراب���ع ع���

 أخ���ذت ،ناجي���لألن ف���ي امك���ا له���ا یك���ْن مة الت���ي ل��� س���المقّد لةئاـع���لوا ،س���اءوالبؤ
 - العام����ة ول����و أنَّ" شر ف����ي روم����ا  ـ ع����سالخ����ام ق����رنل مجتم����ع اينه����ا ف���� مكا
داد لقب���ول م���ریم  ـ استع���يلـآ���انوا ع���  - ب���المنطق مندهـی���رتبط ال���دین ع���   الل���ذین ا

ند ـ وع����،قيدةـي الع���� ف����اآل منطقي����ةش����ار مث����مم����ا أ..  المس����يح وأم����ه سروـآع����
ي ن ف������خ������ریآلاضوین ـع������ل اسروـا ع������ه������ا أیًض������ أنَّ،دمون������تإى أوف فرج������ود

جن���ب   ش���وآة ف���ي"ي  م���ار"ت وق���د ظّل��� ). سوح الق���دل���رب وااآلأي ( الث���الوث 
 طرتض��� اين وض���ع الم���رأة، حت���ـة ع���يحّيلمس��� الكنس���ي لمخالفته���ا لنظ���رة الفك���را
 .!!!!!؟؟؟؟؟)١("ة عالنها حالة خاًصإلي النهایة ف

 ـــــــــــــــــــــ
 ع���ن خ���واطر مس���لم" : بن���اآتاناجي���ل ف���ى م���ریم ف���ى األنظ���ر دراس���ة موس���عة لن���ا ع���ن  او ٢٥٧ ص )١(

 ."ناجيل الجهاد واألقليات واأل
 ــــــــــــــــ
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 ملاذا الزنا؟
فة ـع���" آث���ر أربية ـ الغ���لكنيس���ة مف���اهيم انَّأوق���د یب���دو م���ن النظ���رة الس���طحية  

ير ـ ه����ذا غ����لك����ن و-س����المي  المجتم����ع اإلفة م����نـأآث����ر ع����ا مجتمًع���� أو تخل����ق" 
 ي إل��اته��م ذلكنيس��ةوق��د اض��طر آب��ار رج��ال ا   . للطبيع��ة نه��ا مخالف��ة أل ،؟؟حيحص��
 "ا ًس����قدی"  ت����رى ث����ّم م����نالم����ؤمنين، و"  يخص����" ن ـجز ع����ـتراف بالع����ـاالع����

 ق���ّر ُی،اًی���فكرها دنيس���ة ومج���ّدكال تبر فيلس���وفـع���آ���وینى، ال���ذي ُیس اإلمث���ل توم���ا
ذا إ " ضحيلم����راا" مث����ل   البغ����اء ویق����ول إنَّ، الل����واطفح����ةلمكاالبغ����اء آوس����يلة 

. "الل���واط " نتش���ر ا اء،غ���يت البـغ���ذا ألإآ���ذلك .. ق���ذار ألن بالمك���اتها ام���تأل ايـألغ���
ض ـ حي���ث تقض���ي الفتي���ات بع���   "فني���ون أ" وآان���ت هن���اك آنيس���ة لل���دعارة ف���ي     

ن بقي����ة النه����ار واللي����ل   ـف����ي الص����الة والواجب����ات الدیني����ة، ث����م یتفرغ����     الوق����ت
 یك�����ن ل�����م ْذإ ،ينون�����وا مس�����يحّيیكوش�����ترط ف�����يهم أن  ی ال�����ذینئن،الزب�����الخدم�����ة 

 .!!!؟؟؟؟ين بالدخولير المسيحّيـسمح لغُی
 ــــــــــــــــ
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ت ف��ي الخل��يج إل��ي ع��ام    ا م��ن المومس��ات المس��يحيا  ق��د ظ��ل ه��ذا التقلي��د متبًع��   و

 .)١(ةطبقرهذا یذآرنا بقصة الغالم الشهيد وملك ، ١٩٥٦
 

 ه���ذه إل���ى درج���ة   نون���فيأ "خان���ة بكر"  ينس الث���اعج���ب الباب���ا جولي���و  أوق���د 
 ، روم���ا ذاته���اف���يس واح���دة مماثل���ة س���ر أش��� عس الس���ادنرق���ال  مطل���عف���يه أنَّ���
  ."!ة المومسات سیّدق، ليةالمجد بحت ماریةصوأ

 
افر س���� س آولومب����وأنَّن حقيق����ة م����دى انتش����ار البغ����اء م����درك  ُن����ْنویمك����ن أ

 " ب����الزهرى "يب بعض����هم ص����ا أم����ع خمس����ين بح����ارً  ١٤٩٣ع����ام  ریك����امإل����ى أ
ا ش���ًرنت الزه���رى منا آ���اهًرش���ماني���ة عش���ر  ثع���ودتهم ب  أمریك���ا، ولك���ن بع���د  ف���ي
 !. معظم أوروبافي

 
 ل��و أمك��ن تحمي��ل   "ینى ال��ذى أب��اح البغ��اء ه��و ال��ذى قي��ل في��ه       ألآ��و اسوتوم��ا

 سفه����و توم�����ا ،  الل����واط نيس����ة م����� ن الكق����ف دید موش�����لية تئوواح����د مس����   رج����ل 
 ."ر شالث عث النقيه القروف وففيلسینى ألآوا

 
 ٦٥ بع���د م���ا أنج���ب  ١٢٧٤ بریطاني���ا ع���ام ف���يح���د رج���ال ال���دین  أزل ـد ع���ق���و

 .)٢(ير شرعيـطفًال غ
 

د تطهي���ر المدین���ة م���ن   قص���د ب���ه مج���رّ  باح���ة البغ���اء ل���م یُ  إام أو دتخس���ولك���ن ا
 ف����رض التقش����ف ف����ي المعاش����رة   يلـين به����ا ع���� ـتع����س ب����ل ا،ق����ذارات الل����وطيين 

 ومقاوم�����ة ،ة الزوجّي�����ش الت�����دخل ف�����ي ف�����رالكنيس�����ة ا محاول�����ةف�����إّن! ةالزوجّي�����
ل  فّض���يصر الفيكت���ورـ الع���ي فف���، ازده���ار البغ���اءيت إل��� أّد،ةّيـبيع���طر الـالمشاع���

شيقات، ـالمومس����ات أو الع����  ص����حوا بتفری����غ ش����هواتهم م����ع    ُنيالرج����ال أو حت���� 
 آم���ن آب���اء الكنيس���ة  "! اا رص���يًنا ب���ارًدا مه���ذًب م���ع الزوج���ة رفيًع��� سليك���ون الج���ن

ل س��� آ��ان اله��دف من��ه ه��و التنا    ا إذالَّإس��مح ب���ه   ف��ى ال��زواج ال یُ  يحت��  س الج��ن نَّأ
ة، الفك����ر ر الكنيس����ة الكاثوليكي����ة آمن����ت ب����ذلك ولون����ت تل����ك النظ����  ول����و أنَّ،فق����ط

 ا ولكن من تأثيره آان محدوًد أنَّالَّإ ،لق بالجنسـ فيما یتع،الكاثوليكى آله
 ـــــــــــــــــــــ

 .نه وثنىألالمسلم اللوطي  المسيحى الذي رفض حب الملك وهو الغالم. نظر فصل اللواطأ) ١(
 .١٤٧-١٣٣ اطللويحية واس الم)٢(

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 



 
-٥٥- 

 
دیس لق���ا البروتس���تانت تع���اليم  يشر تبّن���ـع ع���س���ه خ���الل الق���رن التا نَّ���أریب ـالغ���
ل���يس س���توآمان  أور تس���الفهم الكاثولي���ك وق���ال ال���دآ  أل ـم���ا فع��� م أآث���ر سطينـأغ���
ير ه���دف ـغ��� زوج یطل���ب م���ن زوجت���ه الجم���اع ب   ي أنَّإ  "١٨٩٤م  ع���ايمریك���ألا
 ن وإذا ل����م یك����" ،)١(" م����ومس خصوص����ية يوجت����ه إل����زل م����ا یح����ّوّنإ ،نج����اباإل
ه  أّن����ور إالَّتف م����ذهب ال����دآبوا ف����ي التط����ّرـ ق����د ذه����يرصر الفيكت����وـل الع����ارج����

ة هوتهم الحيوانّي�� ش�� ظه��ار  إ الرج��ال ال یج��وز له��م  ة ب��أنَّ آان��ت هن��اك قناع��ة عاّم��   
ة ف��ى  أو م��ّر،ة ف��ى الش��هر وه��و األمث��ل   ود م��ّرد ف��ي أض��يق الح��  الَّإزوج��اتهم م��ع 
ا ف����ي فت����رة الحم����ل أو   من����ع تماًم����  وُی.)٢( "ذا آان����ت الحال����ة حرج����ة  إبوع س����األ

ه���م یخ���دمون زوج���اتهم تقدوا أنَّـ ب���ل اع���،ا الرج���ال وج���دوا مص���رفًًلك���نو. الح���يض
. ال���دین  م���ع اللج���وء إل���ى المومس���ات یتف���ق وأنَّ،بتص���ریف طاق���اتهم ف���ي الخ���ارج

 ،ة الم����رأةئ����ه ل����وال خطيإنَّ����: سطين خ����الل مناقش����ته للج����نس ق����ال ـفالق����دیس أغ����
ا قلية محس���وبة وخالًص��� ـملية ع���ـا وع���لبق���ى الجم���اع ب���اردً  .. ة  والحّي���،والتفاح���ة

وة والعاطف���ة ف���ي ـ ظه���رت الشه���ية األول���ئ���د الخطيـ بع���الَّإم���ن آ���ل إث���ارة ول���يس  
 ه���ذه النظ���رة إل���ى نتيجته���ا   شرـع ع���س���ب���اء الق���رن التا حم���ل أّط وق���د. الموض���وع
ن الج��نس م��ع  ـ ع��، ب��ال ح��بّ  ی��تّمي ففض��لوا الج��نس م��ع الم��ومس ال��ذ    ،المنطقي��ة
م قل�����ة ـورغ�����.  نح�����و ل�����م یس�����بق ل�����ه مثي�����ل  يلـ ف�����ازدهر البغ�����اء ع����� ،الزوج�����ة

 . باریسيترف البوليس بوجود ثالثين ألف مومس فـفقد اع. اتّيئحصااإل
 

 ،الًف�����أشرین ـة وع�����ئ�����ا بميقم الحقيق�����ل�����رر اة تق�����ّدمّيرس�����لا المص�����ادر نولك�����
ترف الب�����وليس بوج�����ود س�����بعة آالف  ـ فق�����د اع����� ، ف�����ي لن�����دن ،ونف�����س الخ�����الف 

وف���ى .  الجمعي���ات بثم���انين أل���ف م���ومس   يح���دإقری���ر تدرهم ـينم���ا ق��� ب ،سمم���و
 )١٨٣٠( وف���ى نيوی���ورك  ،ي لك���ل س���بعة رج���ال غ���آان���ت توج���د ب ) ١٨٢٠(فيين���ا 
ح����ال آان����ت ُت) ١٨٤٠-١٨٣٠(شرون أل����ف م����ومس وف����ي الفت����رة م����ا ب����ين   ـع����
 الع�����الج م������ن الس������يالن أو  يظمهن م������ن البغای�����ا إل������ ـبعة اآلف ام������رأة مع����� س����� 

ل���ف أالث���ين ث ،ند عالج���ت ث���الث مستش���فيات ف���ي لن��� ١٨٦٥ ع���ام ي وف���،يالزه���ر
  من ستينأآثر آان )١٨٦٠( باریس ي وف،حالة من الرجال والنساء

 ـــــــــــــــــ
  التاریخس فىنالج) ١(
 .! فى ليلة واحدة هى ليلة المبایعة"  أربعيا ف أربًع"عرابى قد وعدها اإلو) ٢(

 ــــــــــــــــ
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 مص����ابات " س����انت الزار "جن س���� دخل����ن لالئ����ية م����ن المومس����ات ا ئ����بالما

 عش���رین أل���ف يمبراط���ورس اإل الح���ردهور فق���ش���ة ثالث��� وخ���الل ي،ّرس���بم���رض 
المستش�����فيات للع�����الج م�����ن   يلـ ع�����سد رج�����ال الح�����ری�����وم عم�����ل بس�����بب ت�����ردّ 

وبنه����اجن ف����ي الثل����ث األخي����ر م����ن الق����رن التاس����ع     آ ي وف����.ةم����راض الس����ریّ األ
ص���ابة بم���رض إة یحم���ل أو تحم���ل شر آ���ان آ���ل رج���ل أو ام���رأة م���ن ب���ين ثالث��� ـع���
 نص���ف ال���ذآور ف���ي ر أح���د الخب���راء أنَّّدـ ق���١٩١٤ ع���ام ي أمریك���ا ف���يوف���. يس���ّر

 .)١("مریكي مصابون بالسيالن الشعب األ
 

 التع����اليم  وأنَّ .. يا أبق���� ًر وال ظه���� ،ا قط����ع  ال أرًض���� نب����تّ  الُمنَّأوهك����ذا ت����رى  
ش����باع ف����ل اإلة بم����ا یكم����ت وض����بطت الحي����اة الجنس����يّ   الت����ى نّظية ه����س����المّياإل
 معه����ا الحاج����ة يالق����ة الت����ي تنتف����عت الـووضع����... اني س����نام����ل النظي����ف واإلالك
 وج���دت، آ���ان أج���در بالكات���ب أْن ی���ذآر اإلحص���ائيات، إنْ  : تعلي���ق [ ...  الزن���ايإل���
ة، ف����ي نف����س الفت����رة، حت����ي  اإلس���الميّ دالبب����الة ن البغ����اء واألم����راض الس����رّیـع��� 

 يقد مقارن���ة خالي���ة ، ب���الرغم م���ن أنَّ البغ���اء آ���ان مق���ّنن ف���        ـیتثّن���ي للق���ارئ ع���   
وم����ا زواج المتع����ة إال . د الح����رب العالمي����ة األول����يـالبل����دان اإلس����المية حت����ي بع����

       ]. .ة حتي أیامنا هذهية تمارس في بلدان إسالمّيـدعارة شرع
 

 ،ةزة الجنس������ّيیرـ وه������و المص������رف الطبيع������ي للغ������،المس������ ف������ي اإلف������الزواج
 ،ة خاّص���س طق���وي ال یحت���اج إل���،اا س���هل ج���ًدوه���و أیًض���.. ب���ه ر ومأم���مطل���وب و
 رج����ل وام����رأة أن  يقده، ب����ل یس����تطيع أ ـخاص����ة لع����  فةص���� ي رج����ل ذيوال إل����

وأج�����از أب�����و حنيف�����ة .. ا أو بهم�����ا مًع�����، عالنإّم�����ا بالش�����هود أو ب�����اإل..یتزوج�����ا 
 آ�����ان ْنإهود وش����  أج����ازه ب����ال   كال���� مو. فاس�����قينال����زواج ب����ال ول����ي وبش����هادة     

، ه���ا ولّي والم���رأة البالغ���ة تخت���ار  . ش���هار  اإلي واإلع���الن أيل ال���و يلـ ع���عجم���ااإل
 .نهّيـ تعأو باألحري

 
 قم���ا یحمي���ان حق���و ّنإ ا أو هم���ا مًع���نع���الإلأو ا،  اش���تراط الش���هودنَّوواض���ح أ
ار م����ن نك���� ی����أتى ه����ذا اإلْنأ، ار ال����زواجند إنك����ـ فالع����ادة ع����،واألطف����ال الزوج����ة

 ا وقع���ت فغالًب��� إْنكسية، وـ وق���وع حال���ة ع���  ادر ج���ًد الن���اوم���ن ...جان���ب ال���زوج  
 ليس���ت نع���الولك���ن الش���هود واإل.  المي���راثيلـع��� د وف���اة الزوج���ة، إث���ر ن���زاعـبع���
 يرها ال ی���تّمـ الت���ى بغ���سم���ن ن���وع الطق���و قد ال���زواج ليس���تـاب���ة ع���آتيم، وس���مرا

. فـضع���مای���ة الش���ریك األ لح ا ض���مانات قانوني���ة ن���ه آم���ا رأینَّ���ا، إال���زواج ش���رعً 
، يلوك اجتم����اعي س���� إل����ث����ي ب���ين ذآ����ر وأن يلوك ذات����س���� نولتحوی���ل ال����زواج م���� 

 يلـالم عنَّ القيد الذي یضعه اإلسذلك أ. ليهـ المجتمع عدهاإشب
 ـــــــــــــــــــ

 مریكي����ة مص����ابون أمریك����ى وأ عش����رین ملي����ون  نَّأن یق����ال اآلن أویمك����ن .  ف����ى الت����اریخ سالج����ن) ١(
 .زید واإلبالهربس



 
-٥٧- 

 
ت���ه بم���ا ّیتخدام حّرس���ف الف���رد ف���ى اّسـ لمن���ع تع���ا أب���ًداًم���ائ ه���و د،حری���ة الف���رد

 .مصالح اآلخرین یضّر
 

 حال���ة الس���عار الت���ي تتح���دث تطيع أي فت���ى وفت���اة بل���غ بهم���ا الح���ّبس���وم��ا دام ی 
..  ورس����وله هللاة ا س����ّنيلـ یس����تمتعا به����ا ع���� ْنأ... " فرانس����وا س����اجان  "عنه����ا 

 آ�����ان  إْن المس�����لم؟ إالَّيفلم�����اذا یزن�����... ينه ـبع�����ش�����خص  دون انتظ�����ار مبارآ�����ة
 .. .يهلـع  مع سبق اإلصرارالزنا یتّم

 
 وال ا، وال حًب���اند البغ���اء، ف���ذلك ل���يس جنًس���   ـ ع���نقف ط���ویًالس���ن���ا أن وال أظ���ّن

. نهـفاع ع��  المطالب��ة ب��ه الي��وم أو ال��د   يلـج��رؤ ع�� وم��ا م��ن أح��د ی  ... آدمي��ة   يحت��
باحت���ه لمن���ع الكب���ت   إط���البوا ب. ع���اءض الرقـ م���ن بع��� ل���م یخ���لُ   آ���ان تاریخن���ا ْنإو

  ...!منطلقين من نظریة المجاري ! ..ةواألمراض السرّی
 

وه ّمس��� ول���و ي، حت���اریًعس���ترآ���ه نفل... ج���ل والم���رأة رالبغ���اء الع���ام انحط���اط لل
... "ة ّي���ائة البدّيـيوع���شال" ونه ّمس��� بم���ا ین واقت���ر"اء س���ة النّيـ مشاع��� "مس���با
ة ال دخ���ل له���ا  ة الفردّی���ة، والملكّي��� اآلدمّي���ل الص���فاتأّو  تك���وین األس���رة ه���و نَّف���إ
 .سرةستمرار األفى ا
 

 ال ت�����رفض ّمـلب األع�����ـوالم�����رأة ف�����ى األغ�����   ... ذن الزن�����ا الف�����رديّ إنن�����اقش 
 ،م ه���ذا الجس���د وح���ده   آان���ت تس���لّ لمته جس���دها إال إْنس���ال���زواج بالرج���ل ال���ذي أ  

 سر الحي���وان یم���انَّأل ،هوة الحيواني���ة وح���دهاش���واء ب���دافع م���ن الس���دون قلبه���ا 
 - ها م����ن ح����ّبس����ليا ال یخل����و جنـحيوان����ات ع����  ب����ل هن����اك)١( ب����ال ح����ّبسالج����ن

ير ـ مكس��ب غ��  يلـ ع�� اأو حرًص��! لوك حش��ري س��  ب��ل  ، حيواني��ةح��بّ  والج��نس ب��ال 
 هه���ذ...  ولكنه���ا تش���تهيه  ، له���اٍءير آ���فـه���ا ت���رى الرج���ل غ���   أو ألنَّ ... ع���اطفّي

ه���ا نَّأل ... ي ض���ميرها وه���ى تزن��� قماـ ذل���ك ف���ي أع���  وتق���ّر،الم���رأة ته���ين نفس���ها 
ومث���ل ه���ذه الزاني���ة  ، احترمت���ه لتزوجت���ه ذ ل���وإ... تحترم���هالم جس���دها لم���ن تس���ّل
عد منه����ا وال س���� فل����يس أ،مت الم����رأة قلبه����ا ّلس����ذا إا أّم����...  آل����ه سة للج����نّبُس����

 ،ه����ا ومنحت����ه حّب،أعظ����م عن����دها م����ن أن یختاره����ا الرج����ل ال����ذي امتل����ك قلبه����ا    
 .ا ألوالدها وأًم،هنلة لدیكّمم و،شریكة لحياته

 ـــــــــــــــــــ
 !.زالى امتدح ذلكغمام اللغریب آما رأینا أن اإلوا) ١(

 ــــــــــــــــ
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 سالرج����ل ال����ذي یم����ار...  الرج����ل ه����و ال����ذى یح����ب ال����تملص  ذن أنَّإالغال����ب 

 یحم���ل أوالدهم���ا اس���مه   ی���رتبط به���ا وال أْن وه���و الیری���د أْن، م���ع الم���رأةسالج���ن
 .. . للمرأة ا یخفى احتقاًر،فتهمهما آان فوران عاطل هذا الرج... 

 
 . تحریم احتقار المرأة- ضمن ما یعنيه -ني ـ یع،فتحریم الزنا هنا

 
تبعاد س��� ايلـفين ع���ر الط���قوحال���ة أخ���رى للزن���ا، ه���ي تل���ك الت���ي ت���تم م���ع اتف���ا 

ه، ّوس المش����نوه����ذا ه����و الج����...  الغال����ب الزن����ا بحليل����ة آخ����رف����يال����زواج وه����و 
ه���ا عالق���ة ال فين بأنَّر الط���نار م���إق���ر يلـوع���...  خيان���ة ثال���ث يلـال���ذى یق���وم ع��� 

فه�����ى  ... نان�����حيط�����ت بالش�����بق والحأة مهم�����ا ت�����ة المؤقشـتتج�����اوز ه�����ذه الرع�����
لرج���ل للم���رأة، اخدیع���ة .. يع بالخدیع���ةض��� وساس���خاوی���ة، ممتزج���ة بإح، رةم���دّم

ه���ا عالق���ة ع���ابرة   أنَّنی���وق قلب���ه ال���ذى.. یق���ول بلس���انه م���اال یتج���اوزه إل���ى قلب���ه   
هم���ا ّبحبيل س��� ف���ي " للم���وت "عد تس���مه  أذنه���ا أنَّ���ف���ي سیهم���... ليات س���ئوب���ال م

  ..!.بيل هذا الحبس في " الحياة " یقين برفضه يلـوهى ع... 
 

لع���يش مع���ه س���وى   انه���ا ال تقب���ل  ك تری���د أحض���انه ول ،وخيان���ة الم���رأة للرج���ل  
 ق أص�����دنب والش�����ك ف�����ي واح�����دة م�����لك�����ذ عالق�����ة یغلفه�����ا ا،لحظ�����ات مختلس�����ة

ره���ا ّرتكه���ا ام���رأة وه���و یع���رف أنَّ  شة ـ الرج���ل رع��� قوآي���ف یص���د ... ت ظ���االلح
  أْنى لرج����ٍلوأنَّ����...  وربم����ا قب����ل س����اعات  ، س����اعاتدم����ا بع����رّب... يره ـم����ع غ����

 الم����رأة دقوآي����ف تص���� !  ؟قالص����د ت م����نظ����اأه اللحذیكتش����ف الزی����ف ف����ي ه����  
 ب���ل ،واطفهـولية ع���س���ئه ال یحم���ل منَّ���أ ،ن���انئن تم���ام االطمئرعش���ة رج���ل مطم���  
 . ..يره؟ـیحملها لرجل غ

 
 يلـ ع����يك ال یج����رؤ حت���� ش���� و،ع ب����ين یق����ين آ����اذب  ئالض����اوماذن����ب الطف����ل  

 ... !الشك
 

ول ع���ن س��� ح���دیث الرنوآ���ا... حق ال���رجم ت زن���ا المحص���ن یس��� نا آ���ان���م���ن ه
 نأ: ؟ ق�����الهللا د انـظم ع�����ـب أع�����نأي ال�����ذ: هللاول اس�����ألت رس�����" ود ـاب�����ن مسع�����

 ْنث���م أ:  ؟ ق���اليث���م أ،  ذل���ك لعظ���يمنَّقل���ت ل���ه إ:  وه���و خلق���ك، ق���الا ن���ًدهللاتجع���ل 
 تزان���ى حليل���ة  نث���م أ:  ؟ ق���اليث���م أ:  یطع���م مع���ك، قل���ت ألْنمخاف���ة  كتقت���ل ول���د 

 ."جارك 
 

نس���ان ع���ن  ، وه���و انحط���اط باإل ية التوحي���دس��� ال یتف���ق وقدهللالش���رك ب���ا ! نع���م
 المرتبة

 ــــــــــــــــ
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 لزن����ا واه، الع����المين وح����دا إال رّبم یجع����ل ل����ه رًب����ل���� ف، إليه����ااهللاه ع����الت����ي رف

ه���دار إانية الص���ادقة، وخيان���ة للح���ب و  س���ناألعاطف���ة  ش���رك بال، المت���زوجينب���ين
، م���ن س���المى ف���ي ال���زواج اإل إذ الب���ّد،ندنا ل���يس ورق���ةـ ال���زواج ع���نَّ أل..للج���نس 

ية ـرادة الواع����اإلمل����ت ت فم����ا دام����ت ق����د اآ، االختي����ار الح����ّريية ف����ـرادة الواع����اإل
 فل���يس م���ن  ،بتها ف���ى ه���ذا ال���زواج  ـ ع���ن رغ��� رت الم���رأة باختياره���ا الح���رّ  ّبـوع���
ونف����س الش����يء للرج����ل   ... ال����زواج   تخ����ون ثق����ة ش����ریكها ف����ى ه����ذا    أْنحقه����ا
 .المتزوج

 
 رادة ق���د تض���لّ ، واإلءي االختي���ار ق���د یخط���   وإنَّ،إن القل���ب متقل���ب : ف���إن قي���ل 

 اندنـف���إن ح���ق تص���ویب الخط���أ مكف���ول ع���  ... سر ـر ال ُع���س���إن ال���دین ُی: قلن���ا... 
  ...!! وزواج من تحب ؟قماالذى یمنعها من الطال... 

 
 القي���ود الت���ي آان���ت  يألغ���... ج���ةّوزع رج���م الزاني���ة التش���ّرالم قب���ل أن ُیس���واإل
!  المطلق����ة زن����اج، آ����ان زوايع األخ����رئفف����ى الش����را.. ترض زواج المطلق����ة ـتع����
 يلـ قي���د رهي���ب ع��� يتحيل إل���س���الق���رار ال���ذي یتخ���ذ ب���الزواج ی   وم���ن ث���م آ���ان .. 

اء فج������... ك من������ه لفك������ا ال یس������تطيع ا،م������رأةإأو   آ������ان رج������ًال،نس������انإرادة اإل
ر واح���د لك���ي یزن���ي   فل���يس ثم���ة مب���رّ   ول���ذا.. اإلس���الم وحررن���ا م���ن ه���ذا ال���رق    

 ...المسلم أو المسلمة 
 

مل�����ت للرج�����ل والم�����رأة بح�����ق الح�����ب     توالحری�����ة الشخص�����ية عن�����دنا ق�����د اآ   
 فليس�����ت ،باحي�����ة الجنس�����يةباإلال ب�����التفریط أو  ... قبح�����ق الط�����ال وال�����زواج ث�����م

 ...الحریة  اإلباحية هي مرادفة
 

ن احت����رام م����س ب����ل نس����الم ال یبع����ث م����ن آراهي����ة الج����ى اإل الزن����ا ف����فتح����ریم
زیهه����ا ع����ن أن  ن وم����ن احت����رام الم����رأة وت  ،بثـوتنریه����ه ع����ن الع����   ... سالج����ن

ير لحظ���ة الح���ب الت���ي   ـغ���ب الطف���ل لس��� ینالوحت���ى ... تك���ون أداة لمتع���ة الرج���ل   
  وأنَّ،س أو الش����بهةس���� الزن����ا ال یج����وز إثبات����ه بالتج لمت أنَّـذا ع����إو... أنجبت����ه 

ترف أو ـ مع�����يلـ إال ع�����يالمس�����ق ف�����ى الت�����اریخ اإل ل�����رجم ل�����م تطّب�����  قوبة اـع�����
  أص���ابته األحج���ار، ب���ل ل���و ه���ذا الزان���ي المعت���رف ل���و أنك���ر بع���د أْن وأنَّ،ترفةـمع���
 صورـلع����ه ف����ي اوأنََّ���� ...  م����ن لوج����ب األحج����ار وق����ف تنفي����ذ الح����دّ    ا هارًب����ف����ّر
 یواج�����ه ث�����ورة لطان الممالي�����ك أْنس�����ك ش����� أو،وروب�����األ ال ،المس�����طى لإلس�����الو
 ةقييحق

 ــــــــــــــــ
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! .. ي آخ����ر لحظ����ةف����ترافه ـه ع����دل ع����ن اع����ن���� ولكا،رًف����ت معاًي����ن زاج����مألن����ه ر
برت ـبرت فيم���ا ع���ـقوبة الزن���ا ق���د ع��� ـ ع���نَّرفت أـ لع���نلمت ه���ذا، إذـع��� إذا: أق���ول
بهة ش��� نفم���ا م���... س نميق للج���ـميق للم���رأة، وتق���دیر ع���ـع���ن احت���رام ع���، هنـع���
ل���زواج  نظ���ام اف���ي الزن���ا يلـ فت���ى وفت���اة ع��� جب���رف، ُیرض، ول���و خي���الى لظ��� ف���ر
 الوق���ت س نف���ف���ييته س���وقد،  وبس���اطتههي تح���ررف���، ال���ذي بل���غ القم���ة يالماإلس���
. .. 

 
ا م���ن رط مبلًغ���ش���ذا إ الرج���ل نَّ أفت���وا ب���أ ءالخلف���اء والفقه���ا  " نَّا أنرفـذا ع���إو

 زواج، فق���د لكن���ه للزن���ا وا ذا قيم���ة مقاب���ل وطء الم���رأة، ف���ال ح���دّ    ًئالم���ال أو ش���ي 
فين ر ال���زواج ع���رض وقب���ول م���ن ط��� نَّ والفك���رة أ" وه���ى قبل���ت ا أجره���اطاهـأع���
 سوم���ا ع���دا ذل���ك فه���و طق���و.  ق���انونى م���ن ال���زواج- يرعش���هم���ا م���انع ن بيسل���ي

الم ال����ذى یحارب����ه اإلس����"  الزن����ا " نَّأ تجن نس����توه����ذا م����ا جعلن����ا. ة له����اّي����ال أهّم
وه��ذا ه��و  ، ين یس��تحيل زواجهم��ا ص��خشليه ه��و الزن��ا ال��ذى ی��تم ب��ين     ـویرآ��ز ع�� 

 الح���دیث ق���د ن آ���انوإ، اموًمـزوج���ة ع���ت ب���المرأة المي أ" الزن���ا بحليل���ة ج���ارك  "
 .شرـيغة الوصایا العصورد ب
 

باب الت���ى س���كين، فت���رة م���ن الوق���ت، الطع���ن ف���ي األ   ض المش���ّكـوق���د ح���ال لبع��� 
.. الم اإلس����"  تبری����ر "مم����ا یطرح����ه ال����ذین یح����اولون  . إل����ى تح����ریم الزن����ا  تأّد

 ولم����ا ،ل من����ع الحم����لئیمك����ن ض����بطه بوس����اه نس����اب أنَّ����األفق����الوا ع����ن اخ����تالط 
تقاد ـ ش����اع اع����،١٩٤١ والبنس����لين ع���ام  ١٩٣٥ لس���لفا ع����ام ا مرآب����ات اآتش���فت 
قطت حج�����ة س����� و،ا م�����ن األم�����راض الس�����ریةًي�����ئص نهانس�����ان ق�����د تخّل����� اإلب�����أنَّ

. ودةلمح���د ير اـالجنس���ية غ���   األخالقي���ين والمت���دینين ف���ي نق���د الزن���ا أو العالق���ات      
ل آ��� "ن لس���يالا "  م���نلج أص���بح یع���ا  حت���ى، ح���رص ط���الب الل���ذة الح���رام   وق���ّل

ة ئ����ما ل����هآع����الم لوف����ى ا .. نث����ة مالی����يثالها دة وح����لمتح����دی����ات اوالع����ام ف����ي ال
  ...)ين يللسي بنسور آ (ال هى إْنإذى یهتم ل من ذا الكن و!مليون

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٦١- 

 
ال تك����ف ع����ن  ي ن ح����ئرب����ات آك����ا رفالميك.. د الج����و  م����ا تلّب���� نولك����ن س����رعا 

 ول����م یقتص����ر ، الحي����اةيلـا ع����فه����ى ال تق����ل حرًص����.  مقاومته����ا للمبي����داتتط����ویر
م����ر عل����ى ظه����ور أجي����ال م����ن ميك����روب الس����يالن أو الزه����رى تحت����اج إل����ى        ألا

ر ميك����روب أق����وى وع����الج أط����ول، ب����ل تط����وّ     وربم����ا مرآب����ات أآب����ر،جرع����ات 
( ا ع األم���راض الس���ریة انتش���ارً  س���  م���ن ميكرب���ات الب���رد إل���ى أخط���ر وأو    يع���اد

Herbs (  نح�����ن ه ول�����ذلك نس�����مي ، قاب�����ل للش�����فاء حت�����ى اآلن  يرـوه�����و غ�����  "
وه����و .. لة ميك����روب األنفل����ونزا يه م����ن فص����ق����ال إنَّ����ذ ُیإ  " نفل����ونزا الجنس����يةاإل

 .. أو حت���ى الش���رج ي،لس��� م���ن الف���م أو الجه���از التنا، تالم���س جنس���ييینتق���ل ب���أ
اره، وع����دم الق����درة عل����ى تش����رعة انس����ه، ون����د ف����ال یخ����رج مس����ق����ى ف����ي الجبوی

ر ع���دد المص���ابين ب���ه   ق���ّدوُی. "نفل���ونزا الا" مية س���ر ل���ه تا نخت���ان���جعلت، عالج���ه
" س���ية نورة الجث��� ال"وه���و أب���رز آث���ار  ! ايوًن���لرین مش���المتح���دة بع ف���ي الوالی���ات

 ، وبع�����د انتش�����ار المض�����ادات الحيوی�����ة،ف�����ي الس�����تينيات الت�����ى اجتاح�����ت أمریك�����ا
 ،وتب���ادل الزوج���ات.  وش���يوع أو عالني���ة الش���ذوذ الجنس���ي ،وحب���وب من���ع الحم���ل 

 ي الم���رض اآلخ���ر األش���د خط���ورة وال���ذ  يإل��� وق���د أش���رنا ... يجم���اعس النوالج���
 .، وهو اإلیـدز الذى ینتشر یين اللوطيين،ال عالج له

 
 إْن وييكتش���ف دواء للمرض���ين حت���  س  الط���بَّ أح���دهم ب���أنَّ  ی���رّدوال حاج���ة ألْن

ا عل���ى فتكه���ا بالع���الم  دواء لألنفل���ونزا رغ���م م���رور س���بعين عاًم���ل���م یكتش���ْفآ���ان 
 العل������م ولكنن������ا ج������د واثق������ين أنَّ ). ١٩١٩(نيةباس������زا األاألنفل������ون يف������ي حم������

 الح�����دیث  فه�����ذا ه�����و ن�����ّص،ااألم�����راض الموج�����ودة حالًي�����ك�����ل يكتش�����ف دواء لس
ر تطّوس��� األم���راض ا وب���نفس اليق���ين ن���ؤمن أنَّ أیًض���  إال أنن���ا)١(النب���وي الش���ریف 

تظهر س���� ب����ل و- مقاوم����ة ال����دواء يلـع���� ق����درةأآث����ر  وس����تظهر أجي����ال ،نفس����ها
ا ا وأعراًض����راًض����متحم����ل أ ول����دةمل����ة أو  متحّو، جدی����دةاتس����ميكروب����ات وفيرو

 " البغ����اء "دام  فم����ا...  وال دواء له����ا لفت����رة م����ن الوق����ت ،ل����م یس����بق ظهوره����ا
األط����راف  ير المح����دودـ غ����، االتص����ال الجنس����ي المفت����وحيأ .. سم����ارأو الزن����ا ُی

 .. . تظهر األمراض السریةفالبد أْن.. 
 ـــــــــــــــــــ

 .في ما سبقد ورد ق لكل داء دواء و)١(
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  بالتحّف�����ظ، ش�����تهاء إلقب�����ال أو ا س�����ي ه�����و اإل تمتاع الجنس����� ل ف�����ي اال ص�����واأل
وه���ذا ال یت���أتى إال  .. م أو خ���وف دترخاء ب���ال ن��� ، ث���م اإلس��� ب���ال قل���ق لممارس���ة وا

ين والمفاج����آت وآ����ان نذا أم����ن الطرف����ان آ����ل الق����واإى حّت���� يةـف����ي عالق����ة شرع����
تمتاع ال یتحق��ق س��ف��إن ه��ذا اال .. ا ه��و الح��ال ف��ي بع��ض البل��دان     ا آم��الزن��ا مباًح�� 

 ث�����م یتخ�����ذان  ،دآن بالش�����ك ف�����ي نظاف�����ة آ�����ل منهم�����ا  ب�����ذا آ�����ان المس�����تمتعان ی إ
! !.. ا لألخط���ار زال���ة اآلث���ار تحس���بً  ، وینتهي���ان ب���القلق والمب���ادرة إل  االحتياط���ات

 س اله���رب"الجدی���دین  ه بع���د ظه���ور المرض���ينات األخي���رة أنَّ���س���وق���د أثبت���ت الدرا
وتش���هد ..  ح���اد ف���ي أمریك���ا بش���كل سهبط���ت نس���بة ممارس���ة الج���ن  ..  "ی���دزواإل

  "ضهم بتهم�����ةـض�����د بع����� "  محب�����ين " مرفوع�����ة م�����ن  يالمح�����اآم اآلن دع�����او 
  ..."ها وانسلت ئ بدايرمتن
 

ين المت����زوجين، ف����إن الزن����ا  ب���� ه����و الزن����ا ،ذا آ����ان أبش����ع الزن����ا إوباختص����ار 
 .)١(رة مقفلةئ في دا یجب أن یكونس والجن،اا خطيًرا یحمل شًرموًمـع

 
 :الرجم في اإلسالم وملاذا نسخه الله؟

 یعأین��ا ف��ي س��بب تش��ر   ر ،"ة ف��ى فك��ر منح��ل   س��راد" بي آت��ارحنا ف��ي ش�� دوق��
ذا إال إن ال یحت����اج للزن����ا  ّص����لمحلم اس���� الم حي����ث أثبتن����ا أنَّ "ال����رجم " قوبة ـع����

ح��ول  أق��ول آلم��ة  ي أح��ب الي��وم أنْ نِّ�� أيرـغ��... ر والفاحش��ة غ��دلاآ��ان ق��د انت��وى   
 ...قوبة ـهذه الع

 
س�����الم ل�����م   اإلنَّأو. ه�����ا موج�����ودة ف�����ي الت�����وراة   أنَّ،ا الق�����ولوق�����د س�����بق مّن����� 

 " ـليون ألنفس�����هم بالحمل�����ة ع����� فقس�����مح المبش�����رون المن�����ا حت�����ي ییخترعه�����ا، 
 " ف����ي عه����د "ا  دینًي����" م����ا آ����ان یلي����ق نَّأه����م ی����رون نأو أ! الماإلس����" وحش����ية 
 م���ا آ���ان ، دق���ةأآث���ر ينـ أو بمع���، المس���يح أو محم���ده���د ال یلي���ق ف���ى ع" يموس���
! ا ف���ى ش���ریعة محم���د؟  یص���بح وحش���ية وتخلًف��� س���ي ف���ى ش���ریعة مو ع���ادًالج���زاًء

ا أن ینتق����دوا الت����وراة ویقول����وا   فإّم����، الف����اجرقه����ذا موق����ف م����ن مواق����ف النف����ا 
وا  یكّف���ا أْنّم���إ و،فه متخّل���ل���ه الت���وارة ألنَّ���  إ تنق���يح ق���انون  يوا إل���ه���م اض���طرّ نَّأ

 .المن نقد اإلسـألسنتهم ع
 ــــــــــــــــــــــــ

بيل س����ه ف����ال ئلق����ة عل����ى الرج����ل الواح����د ونس����ا  غ ألنه����ا م����ا دام����ت م ، أي تش����مل تع����دد الزوج����ات )١(
ولك���ن م���اذا یح���دث ف���ي حال���ة المطلق���ات؟ أال ُیس���هم ذل���ك ف���ي تفّش���ي     : تعلي���ق[ . الس���رّیة ضي األم���راش���تفل

  .]األمراض الجنسية السریة؟ 
 ــــــــــــــــ
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ف���ى . الم آل���هأو ف���ى ت���اریخ اإلس��� . ةن���ق لل���رجم ف���ى المدی وق���د آ���ان أول تطبي��� 

 وآ���ان ، ف���يهم ب���التوراةفحك���م النب���ي يی���ة الت���ي اح���تكم أص���حابها إل���دحادث���ة اليهو
 هللاول اس��� لم رـففيه���ا ع���  .. ع���الم النب���وة، وع���دل النب���ي    إم���ن   ف���ي ذل���ك م���ا في���ه    

 ي م����ا ج����اءوا إل����الَّإ اليه����ود الیلتزم����ون بت����وراتهم وثب����ات أنَّإم الت����وراة وحك����ابأ
وفيه���ا . همنا م���ن أحك���ام دی���   وآ���أنهم یلتمس���ون مخرًج���  ،اول یطلب���ون حكًم��� س���لرا

خض������اعهم إدل بـه������ا الع������ يوف، ير المس������لمةـا فق������ه حك������م األقلي������ات غ������  أیًض������
 .همتتیعلشر
 
و أن زاني���ات د ویب���،ا المس���يح فق���د رف���ض رج���م الزاني���ة ف���ي حادث���ة تماثله���اأّم���

ه ل���م یج���د ف���ي  أنَّ���،والس���بب ف���ى امتن���اع المس���يح !  آ���ل نب���ينَّحن بُه���َتْم���اليه���ود ُی
م��ن آ��ان م��نكم ب��ال    " :  فق��ال له��م ، مرتب��ة الش��اهد الع��دل  ي إل��يمتهميه��ا م��ن یرق��  

ة المعص���ية ئ���ه���م ل���م یجمع���وا خطي  أنَّ وش���هد اهللا".ل حج���ر ب���أّو فهاذة فليق���ئ���خطي
 .ن الرجمـوا عـولذلك امتنع. قمع خطية النفا

 
م���ا قلن���ا  آ- ألن���ه آ���ان  ینف���ذ ه���و الح���ّدليه أْنـ ع���هللاورف���ض المس���يح ص���لوات ا

لق بنظ���ام ـ یتجن���ب الت���دخل بأی���ة ص���ورة فيم���ا یتع���     ،ة الس���لطةس���ب ممار یتجّن���-
 .الحياة في المجتمع أو الدولة

 
لرس���ول ا عه���د ي ف���سه م���ور أنَّ��� ف���ال ش��كّ ي،الم ال���رجم ف���ي التش���ریع اإلس���اّم�� أ

 والروای�����ات ،ليهـص�����رار ع�����اإل وّينش�����أتا ب�����االعتراف االختي�����ار. ف�����ي ح�����ادثتين
. من����ع تنفي���ذ الح����دّ ل بيًالس���  ل���و وج����د  ي آ���ان یتمّن���� هللال ا رس����و أنَّيلـة ع��� َع��� ِمْجُم

 فق���د ،ة بأنفس���همالمّيغ���وا الس���لطة اإلس���  ب القض���ية ل���م یبل ا أص���ح ل���و أنَّيوتمّن���
 ، بالبح���ث ع���ن ش���بهاتفي���ذ الح���ّدن والحج���ج من���ع تقول بكاف���ة الط���رس���ح���اول الر

وثاب���ت .. هي���ر ط أو الت، االستش���هاديلـ ع��� أص���ّر،ولك���ن الم���ذنب ف���ي آ���ل حال���ة    
ه���م  ذین، ألنَّب���ل عات���ب المنّف���  . اهد ال���رجمش��� وال ، بنفس���هول ل���م ی���رجمْ س��� الرأنَّ

هم النج�����اة بجس�����ده م�����ن أل�����م  بع�����دما ح�����اول الم�����ّتيوا ف�����ي ال�����رجم حت�����اس�����تمّر
 ،"..  ع�����ن االعت�����راف وًالدع����� " ف من�����هتبر ذل�����ك التص�����ّرـ فق�����د اع�����،الض�����رب

 خب���ر زن���اه  ل���م یخ���ِفيليه بثوب���ه أـز ألن���ه ل���م یس���تر ع���ـ خ���ال ماع���يوعات���ب النب���
 !.السلطة نـع

 ــــــــــــــــ
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ب����وت التهم����ة، وه����ي   ثرع لاعها الش����ض����رنا إل����ى القي����ود الت����ي و  أش����آ����ذاك 

تحل س����  ین ال����ذین آ����ا - الرج����ال  وه����ي األربع����ة ش����هود م����ن    ،األربع����ة ش����هود 
ت���وافر اب ل���م یَص���ِن ه���ذا النَّا أن���وحجت .. يس الجم���اعنب���ل ظه���ور الج��� قت���وافرهم 

قوبة ـا، فل����م نس����مع ع����ن ع����ًن����قر ١٤بر ـالمية ع����ق����ط ف����ي ت����اریخ الدول����ة اإلس���� 
 "أ اهد الراب���ع ال���ذى ب���رّ  ش��� النَّهود، وم���رة أخ���رى ف���إ  ش���بت���ت بالثال���رجم للزن���ا  

ت ثب������ذ إ " أآب������ر هللا ا" یهت������فه نـ ع������هللا اض������يمر رـوجع������ل ع������" المغي������رة 
 "ه رأى هد بأنَّ�����ش����� .. "ف�����ى ن ال"ه�����ذا الش�����اهد .. يرة ـغ�����ة المءبش�����هادته ب�����را

 ير آ����اٍفـتبر ذل����ك غ���� ـواع����. " اك����ًرن ما وأم����ًر،ا عالي����ةًس����أ بادی����ة وأنفااأق����داًم
ل���ى أش���رنا  تيل اص���ثب���ات التفاإروف م���ن ـذ ال ب���د آم���ا ه���و مع���   إ.. ات الزن���ا ب���ثإل
 . ..ليها إ

 
ة د الش���هاع  واش���تراط وق���و ،)١(تبعاد ش���هادة النس���اء س��� وا،وش���روط الش���هادة 

ة لك��ى ال تك��ون   ول��يس بع��د م��دّ  ، وتح��ت ت��أثير االنفع��ال م��ن المنظ��ر    ،وق��ت الفع��ل 
 ، ح���ديلـم���ا ق���وم ش���هدوا ع��� ّیأ "م���ر ت ول���ذلك ق���ال ع.ينةـابت���زاز أو ضغ��� يةملـع���

 ."ن وال شهادة لهم ـند وقوعه، فإنما شهدوا عن ضغـولم یشهدوا ع
 

لين ـ الفاع�����يلـر ع����� أو التس�����ّت،م�����ان الش�����هادةتآ يلـلم ع�����ْس����� الُمث�����م ح�����ّض
  ویح���ّث،ظه���ار الح���قإ يلم عل���ْس��� ال���دین الُم حي���ث یح���ّثقالحق���و مئكس ج���راـبع���
 یك���تم  فق���د طل���ب م���ن الفاع���ل أْن،م الج���نسئ ف���ي ج���راإالَّ،  الش���هادةيلـلم ع���ْس���الُم

 ب���ل یكتف���ي بالتوب���ة بين���ه وب���ين    ،ترافـقوبة باالع���ـ نفس���ه للع��� يع���ّر ف���ال ُی،ذنب���ه
م���ن أص���اب م���ن  ": هللاول اس��� للس���لطة فق���د ق���ال ريّت���حعل���ن األم���ر وال وال ُی. هللا

ليه ـق���م ع���ب���د لن���ا ص���فحته ُنُیه م���ن  فإنَّ���،هللا اس���ّرا فليس���تتر بًئه���ذه الق���اذورات ش���ي
 ."ب اهللاآتا

 
 ع����ز  اهللايليه فه����و إل����ـ ع����ا فس����تره اهللاًئيش���� أص����اب م����ن ذل����ك نم���� " :ق����الو
 اءش ْنوجل إ

 ـــــــــــــــــــ 
م���ن   وأه���م،قاوی���ل وانتش���ار األرةث���من���ع الثر: دةم الزن���ا متع���ّدئهادة الم���رأة ف���ى ج���راش��� حكم���ة من���ع )١(

الش���هادة ق ثب���ات ص���دص���يل المطلوب���ة إلقاض���ى وال���دفاع ف���ى التفاذل���ك تجني���ب حي���اء الم���رأة م���ن مس���اءلة ال 
نه��ا م��ن   تمّك خف��ى م��ا یث��ور ف��ى محيطه��ا ه��ى م��ن تس��اؤل ع��ن آيفي��ة           ال ُی ث��مّ ،وإال تعرض��ت لعقوب��ة الق��ذف   

 .دقة الرؤیة ؟
 ــــــــــــــــ

 
 



 
-٦٥- 

 
اب ص���نح���ن نح���ب لم���ن أ   : "افعىش���ن الـوع���. " ذبهـ ع���ء ش���اإْنفر ل���ه وـغ���
 ." هتيصـود لمعـز وجل وال یعـ عهللا یتقى اْنتتر وأسی ،احًد

 
اع متن��فع��ال االن األ م��ن ه��ذا الل��و ف��يهادة ش��ب الّن�� بتجلن��اسث��م طال��ب ال��دین ا  

  أو التس���تر عم���الً نل الكتم���اـل، ب���ل وجع��� ـ ه���ذا الفع��� ي مرتكب���نـلتبلي���غ ع��� اع���ن 
يا ن ال����دف����ي هللاتره اس���� مس����لم يلـتر ع����س���� نم���� ": ليهـ ع����هللا هفئ����ا یكاالًحص����

م���ن  ": هللاول اس���ن رـ ع���سباـع�� ن اب���ن ـماج���ه ع��� ن اب��ن ـوع���. ثیح���د" واآلخ��رة 
ورة ـ ع���فی���وم القيام���ة، وم���ن آش��� ورتهـ ع���هللاتر اس���لم س���ورة أخي���ه المـتر ع���س���

 ."  بيتهفيورته حتى یفضحه ـ عهللا افأخيه آش
 

إية وه����و نس����ن واقع����ة جـس����لم ب����التبليغ ع����  رى ـغ����وال أدرى م����ا ال����ذى ی   ْنم
ض ّرـرین، تع���خ��� ثالث���ة آند م���ت م���ع ش���هادة واح��� ض���اقنهادته أو تش���بت ّرطض���ا

ویات س����� جمي������ع يلـد ذل������ك ع������ـت ش������هادته بع������ض������فهير وُرش������للجل������د والت �تم
ف���ييفض���حه س هللا انَّ ل���ه ب���أ" ي بش���ر" ذل���ك نت���ت ش���هادته آ���اُبث وإ. يض���التقا  ْن
 .!!يته ب

 
ب وال�����ذین ـ آ�����ان م�����ن ه�����واة الش�����ر والشغ����� إْن یفعله�����ا إالَّا أح�����ًد أنَّال أظ�����ّن

نه ـ ع���هللامر ب���ن الخط���اب رض���ى ا ـس ع���ك تلّم��� ول���ذل، تش���يع الفاحش���ةون أْنیحّب���
 ه أدرك أنَّ والب����د أنَّ���� ،مه م����ن ص����الح الش����اهد  ّس���� بم����ا تو"يرة ـ المغ����"ب����راءة 
يرة ـلق بخالفه���م م���ع المغ���  ـية تتع���س���ياس اع ه���ؤالء بالش���هادة یخف���ى أه���دافً  تط���ّو

 .ا للدین الحرمات أو فهًميلـيرة عـا هو غ مّمأآثرأو السلطة 
 

ل، ئاس����قوبة بكاف����ة الوـس����قاط الع���� إ سلّم���� تيلـث����م ی����أتى ح����ض الس����لطة ع����   
ل ل��م یق���ع  ـ الفع�� نَّ یق��ول ب��أ  ،نح ش���بهة آ��أ رهم باالنك��ار أو ط��  راء الم��تّ ـغ�� إه��ا  نوم

لمين س����ن المـادرأوا الح����دود بالش����بهات ع����  ": ش����ةئعا نـ وع����...ل����خإ.. ا تماًم����
ن یخط���ئ ئ ل���نلطاس��� النَّبيله، ف���إس��� ل���ه مخ���رج فخل���وا   ن آ���انتطعتم ف���إس���م���ا ا
 ." قوبةـ بالعئط یخن أنفو خير مـالع

 
قوبة قص���د ـ، ع���قوبة الزن���اـ ع���نَّإ" : ض الفقه���اء یقول���ونـوه���ذا م���ا جع���ل بع��� 

ومعه���م  )١(" مم���ا قص���د به���ا التنفي���ذ والفع���ل أآث���رره���اب به���ا الزج���ر وال���ردع واإل
 حق فنحن أمام
 ــــــــــــــــــــــــ

 .ابقسيد س )١(
 ــــــــــــــــ
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 يلـس����لطة ویص����ر ع����  ل ايیتح����ّد" ترف ـمع����"  يلـقوبة ال تتطب����ق إالَّ ع���� ـع����
 ق���رر أن���ه ال یس���تحق الحي���اة،  صش���خ...وُیطال���ب بتنفي���ذ الق���انون في���ه قه، اترـاع���

قوبة ـ الع����و قلن����ا أّنل���� لفض����ولكن����ي أ ... نفس����هيلـ الس����لطة ع����يدـوج����اء یستع����
 يعة الُج�����رم، وم�����د ابش����� ي م�����دوإب�����راز" التبغ�����يض " ية قص�����د به�����ا  س�����القا

، ویس���قط حق���ه ف���ي الحي���اة،  تس���قط حرمت���ههب���ك مرت أنَّيحت���اس���تنكار ال���دین ل���ه، 
التنفي����ذ  ه����اب قوبة ل����م یقص����دـه����ا ع���� ألنن����ا ل����و قلن����ا إّن،م����ن الحي����اةفه����ي أآب����ر 
  ق���الم���اآ أو ي،ملـبط���ل التنفي���ذ الع��� ل���ة الت���ى ُتئ م���ن القي���ود الهاتدالًالس��� اوالفع���ل،

 ن م���ن المس���تحيل توافره���ا یك���وا یك���اد ع ش���روًطّرش���فاش���ترط الم" :  س���ابقيدس���
قوبة قص����د به����ا ردع  ـره����اب تنتف����ى، فالع����  الزج����ر وال����ردع واإل  ف����إنَّ حكم����ة ."

 امته����ان لل����نفس وامته����ان للش����ریك ن زن����ا المحص����أنَّ وإب����راز ال����نفس المس����لمة
  رج���ًال،نس���ان ح���ّرإام���ة بكرتلي���ق ال ه���و جریم���ة ، فوخيان���ة وغ���ش لط���رف ثال���ث 

 .وهذه هي الفاحشة.. آان أو امرأة 
 
،  ذاته����ا"ة ش���� الفاح" ن م����ر أخط����"ة ش����ش����اعة الفاحإ "بر تـع یع����ّرش����فالُم

 نول��ذلك آ���ا .. قوبة ـف��ذ ع��  نا أال ت أیًض��  وی��ودّ " الجریم��ة  "ل��م تق��ع     ل��و فه��و ی��ودّ  
، ب����ل وبدای����ة  ية أق����وش����اعة الفاحإش���� نات وم����نص����حالم يم����التح����ذیر م����ن ر 

 .ریعتشال
 

ستحس�����ن دون ال�����وطء فُي ا م�����اأّم����� "ریفنا ـ بتع�����"م الزن�����ا ئوه�����ذا ع�����ن ج�����را
ان م��ن آ��ذا إليه��ا وخاص��ة  إبالغ��ه إد  وبع��لطةس��م��ن قب��ل ال  نه حت��ىـاض��ى ع�� غالت

 .لـطرف الفاع
 

إنِّ���ي عالج���ت إم���رأة م���ن أقص���ي المدین���ة فأص���بت      : " ق���ال رج���ل لرس���ول اهللا  
مر ب��ن الخط��اب  ـفق��ال ع�� . لّي م��ا ش��ئت ـمنه��ا، دون أن أمّس��ها، فأن��ا ه��ذا ف��أقم ع��     

ول���م ی���رّد !) تأّم���ل " (ليك ل���و س���ترت عل���ي نفس���ك ـس���تر اهللا ع���: نهـرض���ي اهللا ع���
 : "ليهـش���يًئا ف���انطلق الرج���ل ف���أتبع النب���ي رج���ًال ف���دعاه ف���تال ع���     � ص �النب���ي 

اللَّْي����ِل ِإنَّ اْلَحَس����َناِت ُی����ْذِهْبَن السَّ����ـيَِّئاِت  َوَأِق����ِم الصَّ����َالَة َطَرَف����ِي النََّه����اِر َوُزَلف����ًا مِّ����َن
فق���ال ل���ه رج���ل م���ن الق���وم یارس���ول اهللا أل���ه   ). ١١٤ه���ود( " َذِل���َك ِذْآ���َرى ِلل���ذَّاِآِرینَ 

 .)١(للناس عاّمة :  للناس عاّمة؟، قالخاّصة أّم
 

إذا آ���ان االس���تمتاع   ":م���ن ذل���ك عل���ي أنَّ���ه  " س���يد س���ابق  " واس���تدل الش���يخ  
قوبة ـال یوج���ب الح���ّد المق���ّرر لع���    ف���إنَّ ذل���ك  دون الف���رج فيم���ا  األجنبي���ةب���المرأة
  ".زیزـ وإْن اقتضي التعاالزن

  ــــــــــــــــــــ
 .مذىتربو داود والأرواه مسلم و) ١(

 ــــــــــــــــ
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ه���ا نت نل���ت مآن��� ع���م أهواه���ا، وق���د ن���ه ابيل��� : ب���ن أب���ى طال���بلّيـل ع���ئ وس���"
  ."!؟

ا ا ظ���اهًرًئيش��� ن آ���اإْنو.. ف���ال )  الجم���اع ينـیع���( ا ًن���ا باطًئيش��� ن آ���انإ: فق���ال
 . !!!سفال بأ) القبلة  ينـیع( 

 .)يبة ش يبأن ابن ـ بن أبى طالب عّيلـوعة فقه عس مونا مًيفحر( 
 

 أو أثن����اء ،رباتـ فيم����ا یح����دث ف����ى الع����   ، الش����باب یتج����اوز ه����ذا  وال أظ����ن أنَّ
ریعة بفع�����ل س����� خل�����وة مختلس�����ة يى ف�����ى دور الس�����ينما أو ف�����الم�����ذاآرة أو حّت�����

 يح���ت الخل���وة أتف���إن .. فور رح���يمـ غ���هللابة وف���ورة الش���باب والعاطف���ة، وا  ـالرغ���
 س���بب فم���ا م���ن . والفرص���ة للط���رفين لفع���ل ال���وطء   دت النّي��� وتأّآ���"يةـالشرع���" 

 مع���روف يوال���زواج العرف��� . تم���ام ذل���ك ب���الزواج ول���و فيم���ا بينهم���ا    إیح���ول دون 
 ولم����ا ترت����ب ،ج����ه ال����رأي اآلن لكراهيت����ه فلس����وء اس����تخدامه ّتإن إو( ومش����هور 

ذا حرم���ه الق���انون ص���ار   إث���م ه���و  .  الم���رأةحق���وقه���دار لإ ومش���اآلليه م���ن ـع���
وأن���  بةرـب���ل وبع���ض الش���يوخ افت���وا ب���زواج المتع���ة ف���ي ب���الد الغ���        . ) اممنوًع���

 .أميل لرأیهم

ة

ا

 
س����الم الص����الح لك����ل زم����ان    اإل نق����ول إنَّ،قوبةـوقب����ل أن ننتق����ل لح����دیث الع����  

ع  یأخ���ذ المش���رّ  أْنن خيالي���ة، إذ یمك��� نقوبة ل���م تك��� ـ الع���ثب���ت الي���وم أنَّ  ُی،ومك���ان
 م���ا ج���اء  وتأآي���د أربع���ة خب���راء أنَّ ئيا بقب���ول الص���ورة أو الش���ریط الس���ينما یوًم���

س����تحالة إثب����ات الزن����ا بالحم����ل م����ع إ یج����وز  آم����ا،الكام����ل ب����ه ه����و فع����ل ال����وطء
 . ..لم ـ یكتشفه الع أْننلخ ما یمكإ..  أو بتحليل دم الطفل ،نسبته للزوج

 ــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــ
-٦٩- 

 
  :في عـقوبة الزنا 

قوبة الزن����ا آم����ا قلن����ا ه����ي ال����رجم والجل����د، األول����ي بالس����نة والثاني����ة         ـوع����
 :قال اهللا تعاليبالقرآن 

َلْيِهنَّ َأْرَبع����ًة مِّ����نُكْم ـَوالالَِّت����ي َی����ْأِتيَن اْلَفاِحَش����َة ِم����ن نَِّس����آِئُكْم َفاْسَتْش����ِهُدوْا َع����   "
َف���ِإن َش���ِهُدوْا َفَأْمِس���ُكوُهنَّ ِف���ي اْلُبُي���وِت َحتَّ���َى َیَتَوفَّ���اُهنَّ اْلَم���ْوُت َأْو َیْجَع���َل الّل���ُه َلُه���نَّ 

 ).١٥النساء " (َسِبيًال
زل، م����ع ن���� المه����يقام����ة نس����اء ه����ي تحدی����د اإلقوبة الـ البدای����ة آان����ت ع����فف����ى

 نَّابق إس���� س����ّيد خویق����ول الش����ي _ ح األرج����يلـ ع�����المعاش����رة الزوجي����ة ق����ف و
َواللَّ�����َذاَن َیْأِتَياِنَه�����ا ِم�����نُكْم َفآُذوُهَم�����ا َف�����ِإن َتاَب�����ا     " أّوًال اإلی�����ذاء قوبة آان�����تـالع�����

ج ث���م ت���درّ ). ١٦النس���اء " ( الّل���َه َآ���اَن َتوَّاب���ًا رَِّحيم���اً  َوَأْص���َلَحا َفَأْعِرُض���وْا َعْنُهَم���ا ِإنَّ 
الالت���ى ی���أتين   اءس��� والنأّي:  البي���وت وذه���ب إل���ى الق���ول   ف���يس ب الح���يل���إذل���ك 
 ليهنـوا ع���دتش���هسله الم���رأة م���ع الم���رأة فا ـ ال���ذى تفع��� ق وه���ي الس���حا ةالفاحش���

 توض���ع الم���رأة  حبس���وهن ف���ي البي���وت ب���أنْ   إ ش���هدوا فْنربع���ة م���ن رج���الكم ف���إ   أ
 بيًالس��� نَّلُه���  حت���ى تم���وت أو یجع���ل اهللا  ،احقهاس���من آان���ت تـع��� يدةـبع���وح���دها 

  ."ن المساحقة ـ عينـ الزواج المغ"و   الخروج بالتوبةيإل
 ــــــــــــــــ 
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 وه���ذا ،اتون والس���حاقّيقص���د به���ا اللوطّي���  اآلی���ة ُینَّإوف���ى موض���ع آخ���ر ق���ال   

قوبة ـردت لهم���ا ع��� ذا آان���ت ق���د و إ قوالس���حا   الل���واط أنَّينـة ح���ال یع���  أّی���يلـع���
  أْنُیمك���نتاح���ة الفرص���ة للتوب���ة والص���الح ف���ال    إی���ذاء م���ع  ف���ى الق���رآن فه���ي اإل  

 بع���د القت���ل توب���ة وال  يسذ ل���إض ـفت���ى البع��� أ آم���ا لت���ق الح���ّدی���ذاء إل���ى  یص���ل اإل
 .الحصإ

 
ا ِمَئ���َة َجْل���َدٍة َوال الزَّاِنَي���ُة َوالزَّاِن���ي َفاْجِل���ُدوا ُآ���لَّ َواِح���ٍد مِّْنُهَم���   : "ث���م نزل���ت آی���ة 

َتْأُخ��ْذُآم ِبِهَم��ا َرْأَف��ٌة ِف��ي ِدی��ِن اللَّ��ِه ِإن ُآن��ُتْم ُتْؤِمُن��وَن ِباللَّ��ِه َواْلَي��ْوِم اآلِخ��ِر َوْلَيْش��َهْد          
  ).٢النور " (َذاَبُهَما َطاِئَفٌة مَِّن اْلُمْؤِمِنيَنـَع

 
.  .ينـوا ع����ذخ���� ": آلی����ة اند ن����زولـ قول����ه ع���� - ص � هللانس����ب لرس����ول ا وُی
  ،نةس���ة ونف���ى ئ��� مالبكر جل���دالبك���ر ب���ا : بيًالس��� نَّ له���هللاق���د جع���ل ا .. ينـا ع���ذوخ���

 . " ماثة والرجموالثيب بالثيب جلد
 
اهللا ق�����د جع�����ل له�����نَّ به�����ذه اآلی�����ة س�����بيًال  أنَّ إل�����ي"  قبس�����يد س�����ا "ب ه�����ذو
 !!.صهنَّ من انتظار الوفاة في البيتخّلُی

 
ون ال���رجم یك���  أْنیمك���ن ال ذإ ،ل یحت���اج لتأّم��� هللاوالح���دیث المنس���وب لرس���ول ا  

.  م����ن الم����وتبيًالس����فالحي����اة أفض����ل ! قامته����ا؟إ لخ����الص ام����رأة مح����ددة بيًالس����
 . مع استمرار الحياةأآبربوت البراءة ثبة أو تو الفيواألمل 

 
ذ م���ا ورد بالح���دیث  ول ل���م ینّف��� س��� الرآ���ذلك ف���إنَّ . س الس���بيلئا الم���وت فب��� ّم���أ

 يم��ا ال��ذى جم��ع ه��و عل��   ّنإو. م��ع ال��رجم   علي��ه ل��م یجم��ع الجل��د    هللالوات اص��فه��و 
 .لببى طاأبن 

 
 فه���و " الجل���د "ه یتح���دث ع���ن  ليقه أنَّ���ـ تع���نفهم م���ُيف��� "ابق س���يد س��� "أم���ا 

 . من انتطار الوفاة بالبيتصالمخل بيلسال
  ــــــــــــــــ 
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قوبة ـ ح���ول مص���در التش���ریع ف���ى ع���    ن المس���لميس ف���ى نف���و ك ث���ار الش��� ق���دو

 ن اب��نفع��. نس��ب ل��ه الق��ول  مر یق��ول أو ُیـم��ا جع��ل ع��  م. الم ص��در اإلس�� ال��رجم ف��ي 
  :مر فقالـع  قال خطبسباـع

 فيم�����ا ناب فك�����ات�����يه الكلـب�����الحق وأن�����زل ع����� - ص �ا  بع�����ث محم�����ًدهللا اإنَّ "
 - ص � هللااها ورج�����م رس�����ول ا نيـرأناه�����ا ورع����� ق فمجرال����� ليه آی�����ةـأن�����زل ع����� 

اب ف��ي آت��  منج��د ال��رج  م��ا : ط��ال زم��ان أن یق��ول قائ��ل    إْنيت ش�� خنِّ��يوإ. ان��ورجم
 م����ن يلـ ح���ق ع���  م ف���الرج ي تع���ال هللا ة أنزله����اض��� رك فریت���  بنيض���لو ف ي تع���ال هللا
 حم���ل أو نة أو آ���ان���البي ا وإذا قام���تًن محص���نذا آ���اإاء س��� م���ن الرج���ال والنن���يز

 ي تع����الهللا ابت���� آف����يمر ـزاد ع����: سان���� یق����ول الن ل����وال أهللاوأی����م ا. افرتـاع����
  ."هاتبتلك

 
مام���ة ب���ن  أق���د وردت ع���ن  ، هانـتل���ك الت���ى یتح���دث ع���  ، وخةنس���ی���ة المآلأم���ا ا

ذا زني���ا إالش���يخ والش���يخة   ":  ب���ن آع���ب يع���ن خالت���ه العجم���اء وع���ن أب���    هلس���
 نَّي أر خ����اطيل م����ا یتب����ادر إل����وأّو. " بم����ا قض����يا م����ن الل����ذة رجموهم����ا البت����ةإف

ي ّن���، ولك!!!ي قرآن���ّس یقبله���ا م���ن ل���ه ح���  أْن ُیمك���نوال  ت آی���ة قرآني���ة س���ه���ذه لي
ت ق���د ن��� آإْنو  -العجم���اء وأب���ي ب���ن آع���ب أق���ول لك���ي ال نطع���ن ف���ي ش���هادة خالت���ه 

 م���ن نَّق���ول إأ -ی���ة آلمر ل���م تتض���من ا ـع���  ع���نسباـ روای���ة اب���ن ع���  نَّالحظ���ت أ
 أو يها القرآن�����س�����تفق�����د جر س�����خن اآلی�����ة الت�����ى ت أنَّيبحانه وتع�����الس�����إعج�����ازه 

مك���ن  ُینفق���د آ���ا مرـا خطب���ة ع���أّم���. یززـبع��� هللا ايلـ ذل���ك ع���س، ول���ي!!!يقاهاس���مو
 "مر ـع��� يننط���ق أمي���ر الم���ؤمنوه ع���ن منن��� آخره���ا، وفـلضع��� ،ةلّي���آ نح���ذفها ْنأ

، ؟؟؟ ق���ولنخفه م���س���بب وأس��� نم���ا أب���رده م���! "ل���خ إ.. مر ـل���وال أن یق���ال زاد ع���
ض����افة  اإلع عم����ر م����نن���� م����ا یمأآ����ّل. ينن یص����در ع����ن أمي����ر الم����ؤمْن أهللامع����اذ ا
 عج���ب ّيوأ! ؟؟؟؟سان���، ه���و مخاف���ة ق���ول ال  هللاقي���د م���ا نس���خ ا   ، وإع���ادةنللق���رآ
 " قول����ه ينـ، وإال فم����اذا یع���� إذا أض����اف فع����الً  " مرـزاد ع���� "  یق����ول الن����اس أْن
 .! إال الزیادة ؟"تبتها كل

 
 زی���ادة ي، ب���ل ه��� سباـمر وال اب���ن ع��� ـ ع���ن لس���ايلـ ع���ه���ذه الفق���رة ل���م ت���ردْ   

 .!!!!"مر ـة عب زاد في خط"ه نـ ع یقول الناسْن أيیخش ال زیدتمس
  ــــــــــــــــ 
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  :تىآلا نستخرج منها اننإیة ف الحكاهرمنا بجوفإذا سّل

!

!

! 

! 

 ، والزاني����ةي رج����م الزان����يلـ ع����اآلی����ة آان����ت موج����ودة وه����ى الت����ى ت����نّص  
 يلـ وع����ي، س����بحانه وتع����الهللا ح����ذفها ا،ذفت م����ن الق����رآن ُح����ينس����خت أ ولكنه����ا

ودل����يلهم  .. ي حكمه����ا بق����لبيتهم ب����أنَّـأغ���� وإن قال����ت .. جم����اع المس����لمين إه����ذا 
  .هللاول اسل رـفع

 م������ن ح������ق   أنَّ،نهـ ع������هللا ايمر رض������ـب������ة ع������ ا م������ن خطونفه������م أیًض������   
  ألنَّ،بطال����هإ حقن����ا ْنالق����رآن، فم����   یقول����وا ال����رجم ل����م ی����رد ف����ي   ْنأ ،المس����لمين

م���ا نج���د  : لئ��� یق���ول قا ط���ال زم���ان أنْ  إْنش���يأخ " : الروای���ة ق���ال مر ب���نّصـع���
 "ل���خ إ .. ي تع���الهللانزله���ا اأبت���رك فریض���ة   فيض���لوني تع���الهللاب اآت���اال���رجم ف���ي 

ف����ي ع����دم   ، يمر رأـ أمي����ر الم����ؤمنين ع����   أنَّالَّ إ،ب����الرجمم ثب����وت الس����نة  ـفرغ����
. ذه الس��نةه��مل بـالع�� بط��الو إلـإليه��ا م��ن یدع��   حج��ة یس��تند  ي،آن��قر وج��ود ن��صّ 

ه���ا  التأآي���د بأّنيلـوم���ن ث���م ح���رص ع��� .روه���و ق���ول ش���دید األهمي���ة ویحت���اج لت���دّب
 .سخ النّص ُنالقرآن، وإْنمن اهللا سبحانه وتعالي ورد في " ض فر "

مر ـاه ع���ش��� المعتزل���ة ه���ذا الم���ذهب ال���ذى خ  ضوارج وبع���خ���لوق���د ذه���ب ا 
 ف����يذآر ه ل����م ُی����تهم أنَّ����، وحّج���� ير واج����بـ ال����رجم غ����نَّالوا ب����أفق���� الخط����اب نب����

 نَّا أًع����بوه����و یقص����د ط، لط����ه با ذل����ك بأنَّ����يلـابق ع����س����د لق س����ّيـوع����. نالق����رآ
ه ل���م ی���ذهب ه���ذا  أنَّ���يير إل���ش���مر، تـس���وبة لع���نوای���ة المر، ولك���ن ال م���ةزل ُمس���ّنةال

بط���ال ال���رجم  إل بئ���یق���ول قا  ْن أیخ���فول���م ، ةّنأآي���د الس��� تف���ى بتهب، وإال الآالم���ذ
 ي اآلی����ة الت����ي الي����وم عل����نزووآ����ل ال����ذین یرّآ���� .. هللااب ات���� آف����يه ل����م ی����رد ألنَّ����
 .قلطن المس نفن منطلقونی خت سُن

: نهـ ع���هللا اي ب��ن أب��ى طال��ب رض��    يلـ تفس��ير لق��ول ع���  ناءل ع�� س�� ونح��ن نت 
ة رس���ول  بس���ّن" وف���ى روای���ة  ،هللاول رس���ول ابق���  ه���امجرإ وهللاها بكت���اب اإجل���د" 
 . والرجمن الجلدا جمع بيدمنـ وذلك ع" هللا

 
  .!!!؟" هللا ابحكمرجمها إو" :  أبي طالبن بيلـ علماذا لم یقْل
 إل���ى الكت���اب وال���رجم إل���ى    د فنس���ب الجل��� ،ر التش���ریعمص���د ب���ين قلم���اذا ف���رّ 

   .!!!؟ةالسّن
 ــــــــــــــــ 
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 ب���ه هللا وال أم���ر اهللاب اآت���ا ف���ي رْدی���، ف���الرجم ل���م ع فع���ًالق��� ه���ذا ه���و الواإال ألنَّ
   ...ح اللفظی وبصرةرش مبايعالتو سبحانه

 
ان أآ���� - يةلبـول األغ����تق���� آم����ا - حكمه����ا ق����ي وبُنس����ختد ق���� ن����ت اآلی����ةوإذا آا

 ؟؟ ةجم���اع األّم���إله���م به���اء وأّوقخ الفش���ي ب���ن أب���ي طال���ب يلـ ع���ن ع���يخف��� ُیذل���ك
ولم����اذا ! ..  ؟ةد البالغ����س����ّي وه����و ينـير ع����ن ه����ذا المع���� بـع����تال عج����زهُیأو آ����ان 

 ": ك����ون األلف����اظتن بأوض����ح م����ا ير الم����ؤمني����أم حهاد وّض����ق����ن����دور آال����دبور و
   ..." ةّنس والرجم هللاب اآتالد من لجا

 
 ال��رجم ه��و نس��خ   ولهم إنَّق�� ف��يه��اء قه بع��ض الفي��د إلنتس��ولع��ل ه��ذا ه��و م��ا ا   

 .ةاب بالسّنتللك
 

ِإَذا ُأْحِص���نَّ َف���ِإْن   : "قوبة الح���ّرة ق���ال اهللا تع���الي ـقوبة الجاری���ة نص���ف ع��� ـوع���
 اْلُمْحَص����َناِت ِم����َن اْلَع����َذاِب َذِل����َك ِلَم����ْن  يَلـَلْيِهنَّ ِنْص����ُف َم����ا َع����ـَأَت����ْيَن ِبَفاِحَش����ٍة َفَع����

 ).٢٥النساء " (ُفوٌر رَِّحيٌمـَنَت ِمْنُكْم َوَأن َتْصِبُروْا َخْيٌر لَُّكْم َوالّلُه َغـَخِشَي اْلَع
 
 ؟ أال تص����ف ه����ذا الح����دّ ینف ي���� ه����و ال����رجم فك ت المحص����نا ح����ّدلن����ا أنَّقو فل����

 !.الواضح ؟ مام النّصة أريؤال فى حسهذا ال عناقوی
 

 يود والحس�����نـ ب�����ن أب����ي طال����ب واب�����ن مسع����   يلـمر ب����ن الخط�����اب وع����  ـوع���� 
بد ـ الع����  ح����دّ  أنَّ" رأوا يحنيف����ة والش����افع  ب����و  أ ويوالنخع����ي ومال����ك واألوزاع����  

قض����وا  ه����م  ه����ذا أنَّينـأال یع����. "آان����ا أو ثيب����ين واألم����ة خمس����ون جل����ده بك����رین  
 .!؟" قوبة ـبنصف الع

 
 يلـ إذا ل���م تحص���ن واالقتص���ار ع���دةة جل���ئ��� جل���د األم���ة مايضهم إل���ـوذه���ب بع���

 لم���ا ورد به���ا  ي األول���، اآلیت���ينحك���مي ینس���جم م���ع  ك��� ل!ذا أحص���نت ؟ إخمس���ين
! والثاني����ة بالتخص����يص. ة جل����دةئ���� والزاني����ة فاجل����دوهما مايالزان���� ميمـم����ن تع����

قوبة الثي���ب أو المحص���نة  ـذ تص���بح ع��� إ يأص���حاب ه���ذا ال���رأ   وه���و تن���اقض م���ن  
 !. ؟لبكرقوبة اـ من عأقّل

 
 يلـ نص�����ف الع�����ذاب ع�����ذا حكم�����تم ب�����أنَّإ: بق�����ى الس�����ؤالی ،ة ح�����ال أّی�����يلـع�����

 ذابـالمنطق والفهم والحساب یجعل الع   فإنَّ، خمسين جلدة-المحصنات 
 ــــــــــــــــ
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 ال ینط����ق وحي����ه ع����ن نبحان م����س���� و.جل����دة ول����يس ال����رجمة ئ���� ما=م����ل لكاا 
 .يالهو
 

لم���اذا نس���خ  : ر نتفّك���لينا أْنـ ع���هللا نتس���اءل، وم���ن ح���ق ا ویبق���ى م���ن حقن���ا أنْ 
 آی����ة ال����رجم م����ن الق����رآن ومحاه����ا  ،زیز الحك����يمـلم����اذ نس����خ الع���� .. اآلی����ة ؟  هللا

  آ���ان ه���ذا ال���نصّ  ف���إْنس،م���ن قل���وب الن���ا  ب���ه الك���ریم؟ ب���ل محاه���ا  آتان م��� امح���ًو
كره����ا نت ریبة ـ ج����اءت غ����ي حت����،ها وبيانه����اس���� فق����د نس����خ حرفه����ا وجر،آي����كالر
 .ذن المسلم ؟أ

 
تفك���ر أل���م یح��ن الوق���ت ألن ن  .. بحًث��ا ية ح��دوث النس���خ  قض���ماء د أش���بع الق�� دلق�� 

 )١(!.في سببه؟
 ــــــــــــــــــــــــــ

 یناء ال������ذس������ال البؤإب�����ه ال������ذى ال یق������رأه ب�����الطبع   آتااجمنى ف������ى ه������ت لكلي�����ا ح������دى اإ بسم�����در ) ١(
 يبآت��ااس��م ي خط��أ ف�� أ وق��د ،ذه القض��ایاه�� ف��ى أآت��ب یج��وز أْنأ " آص��حفى " ي وق��ال إنن�� ،يمتحنون في��هس��

ه ل���م یثب���ت نَّ���ي أه ب��دعو ئ���لغاا إل تمهي���ًديض���عاف الحك��م الش���رع إ ي وراء ذل���ك إل���م��ن  ي أرم���ينن���إه��ذا وق���ال  
آن یعط���ى  الق���رف���ي  ع���دم ورود ال���نصّ نَّأ سوء أدب���ه فه���و نفس���ه یح���   س���ورغ���م قل���ة علم���ه و    ." نب���القرآ
 ". إلبطالهحجة

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٧٥- 

 اجلنس من الظاهر
  

ير الجم���اع ب���ين الرج���ل   ـ غ���ي، األخ���رسن���واع الج���ن أف���إذا انتقلن���ا إل���ى بح���ث    
ع����ن تط����ور "  سلماء ال����نفـم����ا یقول����ه ع����  ية إل����ر اإلش����اره تج����د فإنَّ����،والم����رأة

 ،فاتآتش����ابر ثالث����ة اـ طلب����ه لل����ذة الجنس����ية ع���� و أي، الجنس����ننس����اس اإلحس����اإ
 : وهي خالل نضوجه البيولوجى والنفسى

  ...جسده 
  ...... المثلىسيةالجن
 ... اآلخرسف الجنآتشاثم ا

 وال م����دى ص����وابية ،ة أو خط����أ ذل����كونح����ن ل����ن نخ����وض ف����ى مناقش����ة ص����حّ 
س����ية ناقش األفع����ال الجن����ولك����ن ن. البح����ث  ق فه����ذا أم����ر خ����ارج نط����ا  ،ميمهـتع����

ليها ـب ع��� یترّت���وم���ا یمك���ن أنْ . لح���االت ال���ثالث  م���ن ا،حال���ةّ  المحتمل���ة ف���ي آ���ل  
وم����ن ث����م م����ا الموق����ف    .. وآراء   ص، وم����ا ورد فيه����ا م����ن نص����و   ،م����ن ح����دود 

  .. منها يالمساإل
 

 جلد عميرة
ب����ادر توی، دس���� ذات الجنحداث الل����ذة م����س����ت ا-ا لن���� آم����ا ق-وأول مرحل����ة ه����ى 

، وه����و مع����روف "ميرة ـ جل����د ع����"يه الع����رب  الف����ور مایس����ّميلـال����ذهن ع����ي إل����
عة ئاش���مية الس��� والت" ءانماإلس���ت" العلم���اء  ليه ـ ویط���ق ع��� ،ى ال���ذآر واألنث���ى ل���د

حال���ة  آ���ل : ه نح���دده بأنَّ���ْن وه���ى تس���مية قبيح���ة ونح���ب أ"یة ّرس��� الع���ادة ال"ه���ى 
 قذف یحققها الذآر أو األنثى
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ه���و وص���ولها  ال تق���ذف، والمقص���ود هن���ا،  ي األنث���ع أنَّئالش���ا( ب���دون الجم���اع 

وه���و ، ل ملح���وظئاس���ذآر ول���و دون خ���روج ل��� النش���وة، آم���ا یح���دث ليمنحن���ي إل���
ات س����ن آان����ت دراإاألنث����ى ش����دید الوض����وح و   ي ولك����ن منحن����،ز ال����ذآرم����ا یمّي����

فم����ا . المه����م  ه����ذا ل����يس  أنَّند الم����رأة، إالَّـ وج����ود ق����ذف ع���� ي تش����ير إل����ث����ةحدی
ب����ين   ت����ّم  ف����إذا،أو قض����اء الش����هوة .. نه ه����و وق����وع االس����تفراغ   ـنتح����دث ع���� 

 أو ، فه���و ه���ذه الع���ادة الس���ریة  ،آخ���ر اش���تراك ط���رف   ب���دون ينس���ان نفس���ه، أ اإل
أو   به����ا الق����ذف متی���� الت����ي يا الح����االت األخ����رأّم����.. ميرة ـس����تمناء أو جل����د ع����اإل
 م���ا يمتع���ددة وه���  ، فأحكامه���اعخ���ر دون الجم���ا آلبمش���ارآة الط���رف ا غ تفراس���اال

 وباالص������طالح " المالعب������ة " الجمي������ل يالمص������طالح اإلس������ تن������درج تح������ت اال
  ..يأو الشفه.. الجنس الجاف  .. Oral sexليظ ـغربي الـغال

 
ية نس��� أو الع���ادة الج"ميرة ـ لجل���د ع��� "بة س��� بالنر الخ���اطيلـوأول م���ا ی���رد ع��� 

يح ب��� ق���د أنإذا آ���ا: ت قل���وبهمس��� قنم���  نكت���ة ال یفهمه���ا  يؤال أو ب���األحرس���ه���و 
 ! ؟..نكح اليمين ذاتهانماذا ال ل.. كت اليمين لا نكاح ما ملن

 
 "ة ص���قم���ن ا  انطالقًً���" ءانس���تم اإل"ميرة أو ـلق���د حرم���ت الت���وارة، جل���د ع���    

ه نـا ع����ًمـ تزوجه����ا رغ����ت����ي أرمل���ة أخي����ه ال يلـي����ه ع����ن بمذنض����ال����ذى "  سون��� یإ
الت���زوج م���ن أرمل���ة أخي���ه،     األخ، يلـ تف���رض ع��� ت���يریعة اليه���ود، الش���بموج���ب 

. ءانمس�����ت األرض باإليلـي�����ه ع�����نیه�����در من فك�����ا، هن�����ج�����ب من تنره أآ�����ه ن�����ولك
د ّمـدار المتع�����نَّ اإله�����ك أش�����وال . يدار المن�����إه�����و ه�����كار س�����تن االف�����يل ص�����فاأل

أو الحض������اریة  رافيةـية والدیموغ������ـجتماع������ه اإلج������ئكر م������ن ناحي������ة نتا نمس������ت 
ير ـقين غ���ه ولك���ن ف���ي حال���ة الم���را  ،صریةـه���دار المتض���من نزع���ة ع���  ص���ة اإلخا

دار ه����ْن اإلف����إ، مئ ال����زواج أو الص����وم ال����دا يلـرین ع����دالق����ا ير ـالمت����زوجين وغ����
بهات، ه�����ي حال�����ة  ش�����ال  ع�����ن اع�����ًد طه�����ارة أو ُبةورص����� أآث�����ر ولع�����ل ،محت�����وم

تم إال ت�����ة ال ش����� الفاحّنأل، ةش�����وال فاح، دارإه�����ف�����ال ، هه�����ذ يتكفاء ال�����ذاتس�����اال
 ةرنا حال����ة زوجّي���� آ����ذلك ل����و تص����وّ .. ا مًع���� أو بهم����ا، ارآة أو المج����اهرةش����بالم
أو ، جي���ةالزو رض م���أو ، أو الحم���ل، خص���اب مث���ل فت���رة الح���يض  تع���ذر فيه���ا اإل ی

 ح���دود ندـ الرج���ل ع��� يبق���ميرة ُیـ جل���د ع��� ي اللج���وء إل��� نَّة، ف���إت���المفارق���ة المؤق
 جل���ده يإل���ي ية ق���د تفض��� صـه ارتك���اب مع��� س���ميرة نفـع��� ب أب���ا ّن���ویج، الحرم���ات

 .هو
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ه س��� نفيلـا ع��� الرج���ل خوًف���نيمتإذا اس��� ": اءنتمن اإلس���ـنابل���ة ع���وق���د ق���ال الح

ته، ول���م تك���ن ل���ه زوج���ة، أو أم���ة، ول���م یق���در      ّحص��� يلـا ع���وًف���أو خن���ا، م���ن الز
 خي���فاء إذا نمس���تاف بوج���وب اإلن��� وق���ال األح ".ليهـح���رج ع���  ال���زواج ف���اليلـع���

ده نـهوة، ول���م یك���ن ع���ش���لبت الـ ب���ه إذا غ���سال ب���أ: " وق���الوا.  الزن���ايالوق���وع ف���
  ."هانتسكي  بقصديتمنس أمة، واوزوجة أ

 
س��تمناء أم��ا اإل.. جم��اع األم��ة آله��ا   إب بش��ماله مب��اح  ه الرج��ل ذآ��ر ّسم��وقي��ل 

. ينـ والحس���ن وبع���ض آب���ار التابع���   سباـ وأباح���ه اب���ن ع���  ، في���ه تح���ریم ی���رْد فل���م
آ���ان م���ن   ": ، وق���ال مجاه���د  "زىلمغ���اف���ى ا لونه ـآ���انوا یفع���  ": وق���ال الحس���ن 

 ." فون ذلكـیستع.. ستمناء مضى یأمرون شبابهم باإل
  . المرأة مثل حكم الرجل فيهحكمو
 
 ،المس����ا ل����روح اإل فهًم����أآث����ر و،ا تس����امًحأآث����ران م����ن مض����ى نظ����ر آي����ف آ����أ
ية ـوآي�����ف یج�����أر اآلن داع����� ، نس�����انم احتياج�����ات اإل تفّه�����يلـ ق�����درة ع����� أآث�����رو

 وه���و مص���طلح  -ر الفتي���ان م���ن الع���ادة الس���ریة    المن���ابر یح���ذّ قمكب���وت م���ن ف���و 
 وتأم���ل أنه���م أب���احوا ذل���ك    - المس���يحية -اليهودی���ة  ربي منح���در م���ن الدیان���ة  ـغ��� 

 یمتل���ك جاری���ة أْن شرة ـمك���ن في���ه للمراه���ق ف���ي س���ن الثالث���ة ع���  ف���ي زم���ن آ���ان ی 
 ش����باب یع����يش ف����ي أوروب����ا يلـمون����ه اآلن ع���� بينم����ا یحّر،هوتهش����یف����رغ معه����ا 

  .. مشارف الثالثين يزوجة وال جاریة حت ا بال یكوأمر
 

  واملّصالتفخيذ
ص م��ن الت���وتر  دة الزوج��ة لزوجه��ا ف���ي ال��تخلّ   ـ مساع��  الق��ول ب���أنَّ يوأذه��ب إل��  

وإذا . حيةص��� أآث���رو،  وأق���ل ش���بهة ،ح���الًال  أآث���رملية ـ تجع���ل الع��� ،طءير ال���وـبغ���
، بالتحدی���د ش���ة ئ م���ع زوجات���ه أو م���ع عا سليه الص���الة والس���الم ق���د م���ار ـآ���ان ع���
 ت����أتزر إذا  مث����ل ح����دیث آ����ان یأمره����ا أنْ   ،ير ال����وطءـغ����  ا م����ن الج����نس أنواًع����

ح�����دى إآم�����ا ورد ف�����ي    أو ، م�����ن الخ�����ارج ي أ،جاءه�����ا الح�����يض ث�����م یباش�����رها  
 يمّس���روعية م���ا یش��� ميلـفه���ذا دلي���ل ص���ریح ع��� .  " آ���ان یفخ���ذ له���ا  "الروای���ات

ی���الج ير اإلـ اإلش���باع بغ��� يص���ول إل���  الوي  أ،" ب���الجنس الش���فهي  "ف���ي الغ���رب  
مؤش��ر،  ل م��ا ه��و إال ا ،ليهـ ع��هللالوات اص�� ته ّنس�� لين��ا م��ن  إل ص��وم��ا و. أو ال��وطء

 یتص����ور أْن آث���ر م����ن رم���ز، وال   أ فه���و ل����يس  ، األم����ةيلـ الميس����ر ع��� لمبّش���ر  اوأ
 ترد
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لينا، فك���ل ـم ع���ح���ّرم م���الم ُی نح���ّرول���يس لن���ا أْن. بيل الحص���رس��� يلـالح���االت ع���

،  والتفخي����ذ،محل����ه  مث����ل التقبي����ل والم����صّ   م����ا یس����بق الجم����اع أو حت����ى یح����ل    
ير ـتنزالها بغ���س��� واس���تفراغ الزوج���ة أو ا ،طة الزوج���ةس���بوا تمناء للرج���لواإلس���
 قب��ل - أى الجم��اع -المواقع��ة  ب��ل ق��د نهين��ا ع��ن    .  ومس��تحّب، آل��ه مب��اح ،ه��ائوط

بك ـبها وتالع���ـ فه���ال بك���ر تالع��� ":  وق���ال الرس���ول لل���ذى أراد ال���زواج  ،بةـالمالع���
 ":  اآلی����ةّصنض ب����ف����ربة قب����ل الجم����اع  ـ المالع���� أنَّيض إل����ـ وی����ذهب البع���� "  

نُفِس����ُكْم َواتَُّق����وْا الّل����َه  ِنَس����آُؤُآْم َح����ْرٌث لَُّك����ْم َف����ْأُتوْا َح����ْرَثُكْم َأنَّ����ى ِش����ْئُتْم َوَق����دُِّموْا ألَ   
 أفض����ت بة وإْنـ والمالع����)٢٢٣البق����رة ("َواْعَلُم����وْا َأنَُّك����م مَُّالُق����وُه َوَبشِّ����ِر اْلُم����ْؤِمِنيَن

 ذل���ك ل���يس ض���ربة الزب وال نتيج���ة محتوم���ة ف���ى آ���ل    أنَّ إالَّ، الجم���اعيإل��� ا غالًب���
  ح����ّدا ف����ي وق����د تك����ون ه����دًف،ب����الحرث ف����ي البح����ر ب����ة ت فق����د تنته����ي المالع،م����رة
ا  وبحًث����،والمحب����ة ير، أو لزی����ادة األلف����ة يـغ����ا للس����أم أو م����ن ب����اب الت دفًع����،ذاته����ا

الحة ال للب���ذر وال ص���ون األرض في���ه تك��� أو ف���ي وق���ت ال ،ع���ن مزی���د م���ن المتع���ة 
ت ف���ي حالل���ك وات���ق  ئتمتع آم���ا ش��� س���فأقب���ل ی���ا أخ���ى المس���لم وأدب���ر وا  . للح���رث

  ..هللالحك اصالحيضة والدبر أ
 

 الوطء في الدبر
كره ن ال���رأى ال���ذى یس���ت نا م���ن��� آإْنو، ال���دبرف���ي  لح���دیث ال���وطء  نقلن���ایوه���ذا 

  :رض وجهات النظر المختلفةـ نع أْنأننا نحّب إال.. 
رف ع���ن وال ُع��� ،قوبةـع ل���ه ع���ي���ان الم���رأة ف���ي دبره���ا، ل���م تش���رّ إت أنَّ وأوله���ا
 ، فم���نهم م���ن أباح���ه،واختل���ف الفقه���اء حول���ه  ، علي���هاه عاق���ب أح���ًد أنَّ���هللارس���ول ا
 أت���درى ": نس���اؤآم ح���رث لك���م بقول���ه  : مر تفس���يره آلی���ة ـاب���ن ع��� ي ل���إذ نس���ب إ

اب ص���ف���ي رج���ل م���ن األنص���ار أ    ق���ال ..  ال : ق���ال،یان���افع ف���يم نزل���ت ه���ذه اآلی���ة   
نس���اؤآم :  س���بحانههللا ف���أنزل اا ش���دیًد فوج���د م���ن ذل���ك وج���دً ،امرأت���ه ف���ي دبره���ا 

  ."حرث لكم  
  م���ن أنَّ،نن اآلخ���روورض إذا آ���ان م���ا ذه���ب إلي���ه المفّس���  ـوق���د یتس���اءل البع��� 

 أي "ه���ا تعن���ي تنتجوا منه���ا أنَّس���فكي���ف ا .. تم ئ تعن���ي آي���ف ش��� "..تم ش���ئ ي أن���"
تط����رح  والتفاس����ير الت����ي وردت ح����ول ن����زول اآلی����ة   ..  "دبرل����وض����ع م����ا ع����دا ا

م����ون وطء الم����رأة  اليه����ود یحّر افت����راض أنَّلح����و فه����ى ت����دور.. ة آثي����رلة ئأس����
 هلك���ت...  هللاس���ول ار ی���ا " : مرـ ع���یث وف���ى ح���د ،ا لظه���ر أى وجًه���،م���ن الخل���ف

 "البارحة  يلت رحلقال حّو.. قال وما أهلكك .. 
 ــــــــــــــــ 
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ِنَس����آُؤُآْم َح����ْرٌث لَُّك����ْم َف����ْأُتوْا     :"ليه النب����ي، ف����أوحي اهللا باآلی����ة  ـفل����م ی����رّد ع����  

 َأنَُّك���م مَُّالُق���وُه َوَبشِّ���ِر  َلُموْاـَح���ْرَثُكْم َأنَّ���ى ِش���ْئُتْم َوَق���دُِّموْا َألنُفِس���ُكْم َواتَُّق���وْا الّل���َه َواْع���  
  )٢٢٣البقرة" (اْلُمْؤِمِنيَن

 
ان آب���اء الكنيس���ة   آ���ْنإ و،م���ون وطء الم���رأة م���ن الخل���ف   اليه���ود ال یحّر: أوًال
 الرج���ل ش وافت���را، الظه���ريلـتبروا وض���ع االس���تلقاء ع���  ـ اع���،زم���ن مت���أخر  ف���ي
ود  ه�����ي تح�����ریم اليه�����،دةالحقيق�����ة المؤّآ�����  أنَّ ال إ، ه�����و الوض�����ع الش�����رعي،له�����ا

آراهي����ة  ية ه����ي س����اس والفك����رة األ،ل����وطء الم����رأة ف����ي ال����دبر وآ����ذلك المس����يحية
 وه���و ،له���ىير مقترن���ة باله���دف اإلـ ع���ن الل���ذة غ���وآراهي���ة البح���ث. ه���دار المن���يإ

 م����ن "الطبيع����ي   الوض����ع " س ث����م تق����دی،لئ����ل ف����ى مفه����وم اآلب����اء األوا س����التنا
 تعبي���ر نَّل ف���إ س���بيل المث���ايلـوع���.. فة المس���يحيين س���احت���رام الطبيع���ة عن���د الفال 

 فق�����ط سمریكي�����ة یش�����مل ب�����التحریم ل�����ي  ألوالی�����ة فرجيني�����ا ا   ف�����ى Sodomyو
ال���دبر بص���رف النظ���ر     ف���ي طءا الج���نس الج���اف أو ال���و   ب���ل یش���مل أیًض���  ،الل���واط
 سسطين الج�����نـان أوغ�����س�����دان أ وق�����د .ج�����نس الفاع�����ل والمفع�����ول مع�����ه  ع�����ن

 ،ره���ا ظهيلـالم���رأة متلقي���ة ع��� ن في���ه تك���وش���كال الجم���اع الت���ي ال أالج���اف وآاف���ة 
الل����واط ت����اریخ ص   ( ينث����إلی����الج ف����ي ف����رج األ  أو الت����ي ال تحق����ق ا ،وتح����ت الرج����ل 

  ٢٦.( 
 
ل ئ���هاد ب���اليهود ف���ي تفس���ير اآلی���ة والح���دیث، یع���زز ال���رأى القا    ش���تس االأنَّ الَّإ
مر ـع�� "  ح الق��ول ب��أنَّ  تي��ان ف��ي ال��دبر وال ن��رجّ     الح��دیث آ��ان ی��دور ح��ول اإل    ب��أنَّ

ير ـه غ���� أنَّ����" يل����ت رحل����  حّو"ول����ه  بقدقص���� نه ـ ع����هللا اي رض����"ب����ن الخط����اب  
 يی���وح  يل���ت رحل���  حّو"ير بـفالتع���.. وض���ع الجم���اع ولك���ن ف���ي نف���س الموض���ع     

مون ش����تي تخدس����والع����رب آ����انوا ی .. الوض����ع   ول����يس فق����ط ،يير الموض����عـبتغ����
 " يرغ�����ُی  مس�����يلمة الك�����ذاب ف�����ي الش�����عر المنس�����وب إلي�����ه  أنَّي حت�����،وض�����اعاأل
 .. أربع يلـت عشئ ْنإنلقاك وست ئفإن ش:  المتنبة بقوله"جاحا س

وإْن : "  وموافق���ة الم���رأة ف���ي قول���ه  ..تي���ان م���ن الخل���ف   أرب���ع ه���و اإليلـوع���
 ...".شئت
 

 حت����ى قب����ل -مر ـعوا نس����بة ذل����ك إل����ى ع���� ظتفس����رین ا المفّس���� یب����دو أنَّنولك����
 هللاول اس���هلك���ت یار" : ج���اء یص���رخ  ه نَّ���أ رغ���م الروای���ة الت���ى تق���ول    -التح���ریم 

 ...". 
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ع بع���دم طأو م���ایق.. ا نده مخرًج���ـه ل���م یج���د ل���ه م���ن ع��� ألنَّ���هللاول اس���ت رس���كوو
 !!!ألمرا فى يبحانه وتعالس هللابل انتظر حتى یفصل ا.. ره به فيبّش هالآه
 
ت ب��ه المجامع��ة   تّم��ّصج م��ن أج��ل وض��ع خ��ا    یك��ون آ��ل ه��ذا التح��رّ   قل أْنـع��أُی

 .!!!تاد بين زوج وزوجته؟ـفي المحل المع ةالشرعّي
 
 ،ظمهاـ مع����ف����ي أحادی����ث ال����وطء ف����ي ال����دبر طع����ن ا الق����ول ب����أنَّ أیًض����یمك����نو

اده نس���إورد ف���ى  " دبره���ا ف���يم���رأة إ ي أت���ن م���ن ملع���و": هری���رةي فح���دیث أب��� 
ا ًض���حائ أت���ى ن م���":  وح���دیث أب���ي هری���رة."ع���رف حال���ه  ال ُی "اب���ن مخل���د وه���و

 ف���ى " محم���د يلـا فص���دقه فق���د آف���ر بم���ا أن���زل ع���  ًن���آاه أة ف���ي دبره���ا أورأو ام���
 ال یع���رف ألب���ي تميم���ة س���ماع م���ن    "البخ���اري  ه ق���النـوع���اده أب���و تميم���ة  نس���إ

 ب���ن حك���يماده نس���إ وف���ى " ك���رنم ه���ذا ح���دیث  ": وق���ال الب���زاز ".  رةی���أب���ي هر
 ن أي نه���"ب���ي ن النَّثاب���ت أ  وح���دیث خزیم���ة ب���ن "ح���تج ب���ه  ال ُی"وه���و ، األت���رم
  .لوهو مجهو خةصبمر بن أـاده عنسإ في "ا ه الرجل امرأته فى دبريیأت

 
 ف���يب���ي ع���ن وطء الم���رأة   نمرو ب���ن ش���يب ق���ال ال  ـ ح���دیث ع��� ف���يولك���ن ورد 

ع ش���ّرُیه���ا ل���م ذات يي���ة الكب���رط اللونَّوالح���ظ أ " ية الص���غرّي���ط اللو"دبره���ا ه���و 
ة ض���ق الحيإت���و ب���ل وأدب���ر ق أ": آ���ذلك ح���دیث. ة ح���ّدس���ّن وال الني الق���رآف���له���ا ال 
 . ..رمذى توال  ذآره أحمد"والدبر 

 
 ءاتفق�����ت آلم�����ة علم�����ا: " الم�����ذاهب األربع�����ة يل����� الفق�����ه ع"احب ص�����ال ق�����و

ق���ام أت���ه أو أمت���ه ف���ي دبره��� وت���رك القب���ل ف���ال یً    ر، امي م���ن أت��� يلـع��� المس���لمين
وذه���ب .  ه���ذه الح���االتف���ي م���ن الش���ارع الحك���يم ح���دّ   ل���م ی���رْدحي���ث، ح���ّدليه ع���ـ
ي ف��� الم���رأة ءبهة ف���ي وطش��� نروی���ة عيافلش���انَّ  أي إل���"ابق س���يد س��� "يخ ش���ال

له���ذا    ح���ّدّن وال الس���ني الق���رآف��� سه���ذا ول���ي  ( ة للح���ّدبطل���بهة الُمش���ال، ال���دبر
 ي إل���� الح����ّدط����ّلببهة الت����ى ُتش���� النوّس����مافعية یقش����ال  ":يخش����ق����ال ال ) ءال����وط

 الزوج������ة ءل وطث������ م، الفع������ل مح������ّلي، أش������بهة ف������ي المح������ّل :ثالث������ة أقس������ام
 ف���يم���ة ئا قاهن���هبة ش���فال.  دبره���اف���ي الزوج���ة نتي���اإالص���ائمة أو  أو. ئضالح���ا
 م،حّر الفعل الممحّل

ا

ة
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  وإذا ل���م یك���نْ  -باش���ر الزوج���ة    ُیه أْن ممل���وك لل���زوج وم���ن حّق���     المح���ّلإذ أنَّ
  إال أنَّ- یأتيه�����ا ف�����ى ال�����دبر  أو أْن،مةئض أو ص�����ائوه�����ى ح�����ا باش�����رهال�����ه أن ُی

 درء ي وقي���ام الش���بهة یقتض���  ،ورث ش���بهةليه ُی���ـع���  وحق���هلمح���ّللمل���ك ال���زوج  
 الش���هبة ل���يس س أس���ا ألنَّ،أو بحرمت���ه  الفع���ل الفاع���ل بح���ّلتقدـ، س���واء اع���الح���ّد
 ارًعش���ليه ـ الفاع���ل ع���  وتس���لّط- الفع���ل ها مح���ّلس���م���ا أساّنإ، وّنظ���تقاد والـاالع���

األخ���رى ف���ى جس���د  " ت اللمّح��� ا"ر ئ س���ايلـ ع���أآث���روه���ذه الفت���وى تنطب���ق   ( "
 ). ج  نّصي فيها أ لم یرْدي والت،المرأة
 

نس��اؤآم ح���رث  " تفاد من��ه التح��ریم ل���يس آی��ة    س��  ال���ذى ُی ال��نصّ ا أنَّن�� وف��ى رأی 
ب الق�����رآن  تجّن����� وإنَّ". حي�����ث أم�����رآم اهللا   ف�����أتوهن م�����ن  "نم�����ا إو.. ".. لك�����م 

 م���ن فعل���ه  يلـ ع���ه ال ح���ّدير أنَّ���ـغ���..  مفه���وم ينـ المع���أنَّ  إال،التحدی���د الص���ریح 
ند ـع��� ( م���ن القي���اس   وج���د ه���ذا الح���ّد إْنيب���ل حّت��� ، الس���نةي الق���رآن وال ف���يال ف���

 ب����ين ( ة للمح����ّلبهة الملكّي����بُش���� فه����و م����دروء) غرى ة الُص����ه اللوطّي����وّمس����م����ن 
م��ا ل��م  ،  ب��ين الم��رء وزوج��ه  يا یج��رة ح��ال مّم��  أّی��يلـوه��و ع�� ) ا  طبًع��جينال��زو
 وه���و ف���ى .لم القض���اءـ ع���يوله إل���ص���بيل لوس��� ف���ال ،اهإلآ���رص���ب واتفي���ه الغ یق���ع 
 يس����ةلكنا م����ن مف����اهيم الت����وراة واانطالًق����  ل����يس ،ير مس����تحبـتقادنا فع����ل غ����ـاع����
 الل���ذة  أنَّيف���نحن ن���ذهب إل��� ،خص���ابا إال اإلا أو مب���رًرال ت���رى للج���نس س���بًبي الت���

�ى ح�� دالجنس��ية ه��   وال ،س��الم ب��ال أدن��ى ش��بهة   ا ف��ى اإلومباح��ة ش��رعً   ذاته��ا ّدف 
 ،المتع��ة الت��ى تس��تحقها   ا أق��ل م��ن   الم��رأة حًظ�� يطـع�� ه��ذا الفع��ل یُ نولك�� .. جتح��ّر

فات جانبي����ة م����ن  ـل����ه مضاع����  وق����د تك����ون  ي،الفط����ر ل����ة له����ا بالجم����اع  والمؤّه
ه ا ولكّن���ًئ ب���ذیق���وًال دون ة ف���ى مص���ر ی���ردّ  والعاّم���،ةة أو النفس���ّيضوّیـالناحي���ة الع���

 .)١( من التجربة الصادقة  قدٍريلـ عيیحتو

ف�

 
  :اجلماع في فترة احليض

 يس البش���رنين الج���ب��� ع���ام قبه اتف���اش���وج���د ه ُیا ع���ن الح���يض ف���أقول إنَّ��� أّم���
 يت��م��ا تك��ون م��ن حي��ل الطبيع��ة ال    ورّب ض،  آراهي��ة الجم��اع ف��ى فت��رة الح��ي    يلـع��

 والح�����يض ل�����يس منه�����ا، وربم�����ا ،خص����اب  فت�����رة اإليتری����د ترآي�����ز الجم�����اع ف����� 
 واألخط����ار الت����ى یحمله����ا ال����دم  ،ير واض����ح اآلنـیتكش����ف العل����م ع����ن ض����رر غ����  

عجيب���ة، وآخره���ا ه���ذا الميك���روب ال���ذى یس���لب     تتكش���ف آ���ل ی���وم ع���ن أم���راض   
 ،ثومةة جر ألّی،هل المنالسالجسم مقاومته فيصبح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .لمـياء فى الدین أو العحالخ وال .. يظها غعایز ت: ولهمقوهو ) ١( 

 ــــــــــــــــ 
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 یك���ون ذل���ك وقای���ة للرج���ل مخاف���ة    أف���ال یج���وز أنْ .. بث في���ه آم���ا ش���اءت   ـتع���
 لي����ه م����ا ق����دإال����دم المت����دفق وینتق����ل   به����ذا ث بس����يط فيتل����ّوشن ب����ه خ����دیك����و أْن

أو حت���ى م���ن أج���ل الم���رأة ! ات آامن���ة ؟ض أو فيرس���أم���را یك���ون ب���دم الم���رأة م���ن
ه یطي��ب له��ا حال��ة    أنَّ�� وال أظ��ّن،حاالته��ا فت��رة الح��يض   الت��ى ال تك��ون ف��ى أحس��ن   

 ... به فى الدم والملطخقالرجل الغار
 

ض للجم�����اع ف�����ي فت�����رة الح�����يض لم�����ا  ـوال أظ�����ّن أنَّ الق�����ائلين بش�����هوة البع����� 
، وال أظ���ّنهم یقول���ون ذل���ك ع���ن ص���دق أو تجرب���ة مون م���ن ح���رارة ولزوج���ةـیزع���

وإلّنم���ا ع���ن مك���ابرة ومعان���دة، ولمج���ّرد ش���هوة تتح���ّدي الُمحّرم���ات الت���ي تب���دو         
 .لهم غير مفهومة األسباب

 
َوَیْس���َأُلوَنَك َع���ِن اْلَمِح���يِض ُق���ْل  : " لي أّی���ة ح���ال، لق���د اآتف���ي الق���رآن بقول���ه ـع���

ِح����يِض َوَال َتْقَرُب����وُهنَّ َحتَّ����َى َیْطُه����ْرَن َف����ِإَذا    َتِزُلوْا النَِّس����اء ِف����ي اْلمَ ـُه����َو َأًذى َفاْع���� 
َتَطهَّ�����ْرَن َف�����ْأُتوُهنَّ ِم�����ْن َحْي�����ُث َأَم�����َرُآُم الّل�����ُه ِإنَّ الّل�����َه ُیِح�����بُّ التَّ�����وَّاِبيَن َوُیِح�����بُّ      

 ).٢٢٢البقرة " (اْلُمَتَطهِِّریَن
 

، أّم��ا الحض��ارات األخ��ري فق��د    فه��و ل��م یص��فه ب��أآثر م��ن أذي ول��م یق��ْل نج��س      
 تاناهي���ل" رفت ف���ي آراهي���ة الح���يض، وبالت���الي الم���رأة ف���ي الح���يض، وتق���ول  أس���

إنَّ���ه حّت���ي الق���رن التاس���ع عش���ر آ���ان األطب���اء األوروبي���ون        " مؤّرخ���ة الج���نس  
 ! ".فن لحم الخنزیرـتقدون أنَّ لمسة المرأة الحائض ُتعـیع

 
 ف���ى فت���رة - المس���لمة ي وأخت���لمس���لم، اي ی���ا أخ���-يكما لـ ع���هللاع ّس���وق���د وم���ا أ
وه���ى فت���رة أی���ام  ،  فلم���اذا اللجاج���ة ،ةالل���ذ س���باب  أن م���،ير الجم���اعـ بغ���يض،الح���
 .)١(؟ة فى الحالل دیدتستمتعان فيها بریادة آفاق ج..  إالليس

  ــــــــــــــــــــــ
 ي،ي����رت م����ن جان����ب المس����لمين بس����ؤالهم للنب����أث قض����ایا ، والح����يض، ال����دبريف����الح����ظ أّن ال����وطء  )١( 

ن یم����اولك����ن اإل! م����تّرل����و ل����م یس����ألوا م����ا ُح: لئ����ة، ورب قان���� المدیيد ف����يهوب����ال ك����اآهمحتا وذل����ك نتيج����ة 
  . سادته تعالإربح رط فد لسؤال ا أنَّضیفتر

 ــــــــــــــــ
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 اللـواط
 :اإلشتهاء اجلنسي لنفس النوع

 وه���ى الجنس���ية  ، ش���ذوذها واس���تنكارها يلـ عالق���ة متف���ق ع��� ل���يوننتق���ل اآلن إ
 ، ممارس�����ة الج����نس م�����ع نف����س الن�����وع  يأ..   ينس����  أو الش�����ذوذ الج،م����ع المث����ل  
 ي، م����ع األنث���� ينث����أل وا،ندنا ب����اللواطـع����رف ع����  وه����و م����ا یُ ،ال����ذآر ال����ذآر م����ع 

  مخ���الف للص���يغة الت���ى ی���تمّ   يجنس���  وه���و فع���ل  " المس���احقة "يه الع���رب وتس���ّم
 .نواعألبها تكاثر ا

 
 بالض����رورة س ول����ي،ش����تهاءد اإلج����ّروج����د بُملماء ال����نفس، ُیـند ع����ـوه����و ع���� 

د ج�����ّرم�����ا ُمّنإ ،تص�����ال أو المص�����ارحةاإل  وق�����وع ي، وال حت�����نّيَع����� ُمتي�����ان فع�����لإ
ش����ذوذ   یعن����ي وج����ود حال����ة   ،ش����تهاء الجنس����ي لش����خص م����ن نف����س الن����وع     اإل

 .جنسي
 

 أس�����باب ه�����ذه ي ف�����ئي نه�����اي رأي إل�����- الي�����وم ي حت�����-لماء ـول�����م یص�����ل الع�����
 :يرسل اآلراء فى هذه التفاَمْجُم  نحصر ا نحاول أْنن أن إالَّ،الظاهرة

ا  ظروًف����رتظ����ننس����ان تإية موج����ودة ف����ي آ����ل   ـنه����ا ظ����اهرة طبيع����  ال����ذین یرو
 ي الالوع���يله���ا ذل���ك ظل���ت مكبوت���ة ف���   تْح ف���إن ل���م ُی���،لن ع���ن نفس���هاـع���ة لُتخاّص���

الف���رد   وق���يم ، المجتم���عيوف مانع���ة م���ن الق���انون والتقالي���د ف���  ركب���ت بظ���ُتأو ق���د 
، ة م����اغر ع����ن نفس���ها بص���ي  ّبـع��� تم���ت تُ  ومهم����ا ُآ،ولكنه���ا موج���ودة  . تقداتهـومع��� 
 .بيرـيغ هذا التعصص اآتشاف المتخّص ير ـ غيلـب عـ صعوإْن

  ــــــــــــــــ 
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ه م���ا م���ن مجتم���ع أو حض���ارة أو ثقاف���ة ق���د خل���ت م���ن تل���ك      ودلي���ل ه���ؤالء أنَّ��� 

 مع اختالف الظروف وتباین الظاهرة
د االتص���ال ّقـع���وُی  الم���رأةيلـ س���واء ف���ى مجتم���ع یف���رض الحج���اب ع���   ،رفك���ااأل
باحي���ة ب���ين ّد اإل ح���يب���يح االخ���تالط الش���دید إل���  مجتم���ع ُیي أو ف���يع���اد اليالجنس���

 ي أ-ه نَّ��� أ ب���ل لق���د ل���وحظ،وج���د الش���ذوذ الجنس���يورغ���م ذل���ك ُی. الرج���ل والم���رأة
  م���ن ال���ذین ،ا م���ا آ���ان متوقًع���  كسـبع���باحي���ة الجنس���ية  ش���ر م���ع اإل  ینت-ذوذ ش���ال

 عس���و ع���ن انتش���ار أیكش���ف ب���ه ذف���إ. ذوذش���ختالط آوس���يلة لمحارب���ة الإلن���ادوا ب���ا
 .للشواذ

 
نس���ان ي اإلية ف���ـ اعتب���ار الج���نس الش���اذ ظ���اهرة طبيع��� - يوق���د أخ���ذ به���ذا ال���رأ

 وتقری���ر آنس���ى الش���هير ف���ى الوالی���ات المتح���دة فهم���ا ی���ران     ،وی���دفرم���ن   آ���ًال�
وامل ـلك����ن الع����  و،تهاء الجنس����ين إلش����دادـع����ت ول����دیهم اإلسول����دون ُیس الن����اأنَّ
 . أحد الجنسينلفضيت ليهمـجتماعية تفرض عاإل

 
 حاج���ة ": نتوفاس���ا ارهتبرـفق���د اع��� . نریق و الروم���اـغ���س رأى اإلو نف���ه���و
 وزع�����م ،" ناس���� نبيع����ة اإل  ج����زء م����ن ط  "ه����ا  نَّأ ونوف���� نق����ال اآزی و" ية ـيع���� بط
 .)١(" والذآر ثيما وجده فى األنثشده حينلجمال ی ا عاشقنَّ إ"تراك و

 
غين لم����ن ال����ذآور الب����ا % ١٣ نَّأ ، المش����هور" ينس����ي آ"وق����د زع����م تقری����ر 

 %٤٠ن أ و.لون نف���س الج���نس  یفّض���ي الش���واذ أن م���ن البالغ���ات ه���م م���   %٧ و
ررن بتجرب��ة ل��واط  م�� وواّرم�� البن��ات م��نة ئ�� بالمانشریـ وع��ضالب��ي ل��ذآورا م��ن
رس���ين المعاص���رین، وجماع���ات ال���دفاع   االد   أنَّإالَّ.  البل���وغّنس���، بع���د ق س���حاوأ

قری���ر  التویقول���ون إنَّ. ذه األرق���ام اآلنه��� ف���ى ، یش���ّككون ق���وم ل���وط قع���ن حق���و 
ه  لم��ا یج��رّ ،ع��الن ه��ذا الش��ذوذ  إ د الع��ام ض�� خالمن��ا  وآ��ان،ينياتـش��ر ف��ي األربع��  ُن

ين ف����ى بم����ا ج����رى م����ن مط����اردة الل����وطيّ      ویستش����هدون. متاع����بنعل����يهم م���� 
 ،ه ش������اذنَّ������أال ی������درى  ضـ البع������نَّأوق������الوا . الخمس������ينيات فت������رة المكارثي������ة 

 ضـوالبع!  ولو بخداع نفسه،ترف بشذوذهـ یعض یرفض أْنـوالبع
 ــــــــــــــــــــــــــــ
  بالوالی���ات المتح���دة  ججامع���ة آمب���رد : اش���رن هول���د، ال سح���وار ح���ول الح���ب ترجم���ة هلم���    : رظ��� ان)١(
  .٤١٥فحة ص ١٩٦١عام 
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 ه���ؤالء ص���ّر یق���ين م���ن ش���ذوذه ویُ  يلـ ول���و آ���ان ع���  يح حت���ص���ّر ُیْنأ ش���يیخ
 وه����ى نف����ى  ،%٣٠ ي ح����واليإل���� الی����ات المتح����دة  والف����ي بة س���� النع رف����يلـع����

 .أوروبا ربـترحة لغـالنسبة المق
 

 :هل هو ظاهرة طبيعية أم سلوك دخيل علي النفس البشرية
 ي،نس����ان طبيع���� إ فك����ل ،ر الجنس����يوهن����اك م����ن یرونه����ا مرحل����ة ف����ي التط����وّ   

 ولكن���ه ب���النمو  ، أو أنث���وي وم���ذآر ،الب وموج���بس���  ،ندهم م���ن ش���قين ـن ع���ك���ّوُم
 ویتراج����ع أو ،نصرینـالع���� لب في����ه أح����د ـغ���� یت،والنض����وج البيول����وجي والنفس����ي 

 مرحل����ة یش����تهي فيه����ا الص����بي اللع����ب م����ع ول����ذا تم����ّر. نصر اآلخ����رـیض����مر الع����
 بالنس����بة للبن����ات  ، الش����يءس ونف����، م����نهن أو یف����ّر، ویك����ره البن����ات ،الص����بيان 

تجاه����ه الجنس����ي،  إمنهم����ا ه����ذه المرحل����ة ليأخ����ذ    ث����م یجت����از آ����ل   . يراتـالصغ����
الح����االت یح����دث  ولك����ن بع����ض . خ����رآل اس وه����ي المي����ل للج����ن،عةئة الش����اغالص���ي 

ل ف���ي المرحل���ة الت���ي أش���رنا ظ��� فت، أو التخل���ف الجنس���ي،ى بالتثبي���تس���ّمله���ا م���ا ُی
ون باللوطي���ة والس���حاقية أو الش���واذ   س���ّم وه���ؤالء ه���م م���ن یُ  ،تط���ورت  وال ،ليه���اإ

وله���ذا التخل���ف  .ربي الح���دیثـالغ���  ف���ي المص���طلح Gayا أو ق���وم ل���وط أو جنس���ًي
رجع���ه إل���ى  ری���ة فم���نهم م���ن یُ  ظند أه���ل ه���ذه الن ـدیدة ع���ـع���بابه الس���أو التثبي���ت أ

 أو أح���داث خاص���ة ف���ي ،ةئ��� ظ���روف البييل���إرجع���ه  ُیم���نوم���نهم   الغ���دد، ف���يخل���ل 
ه خل����ل ف����ي فم����ن ی����رى أنَّ���� .جنس����يلا ین لتك����و أو الفت����اة ف����ي س����ن ايحي����اة الفت����

ل ملح�����وظ ف�����ي الشخص�����ية  دد، وأمثلته�����ا واض�����حة فيم�����ا ن�����راه م�����ن تب�����دّ   غ�����ال
كس ـي، والع���س���م ذآ���ر ولك���ن مظه���ره الع���ام ومس���لكه أنث��� یحم���ل ا  فه���و .المص���ابة
ء ام���لعال وُیجم���ع .الج���نس یلت تع���دليامـالج بع���ة تع���يض���مرت ح���االذه وه���. آ���ذلك
ذا التفس����ير یتن����اول قطاًع����ا ش����دید الخصوص����ية، ف����ي ظ����اهرة أآث����ر ش����موًال      ه����

  ).رب بالخنثي ـند العـرفوا عـوهم الذین ع. ( وتنوًعا
لبية م����ن الل����وطيين ـغ����أل اند تك����وتك����اا ًدة ج����ر نس����بة آبي����نَّلماء أـوی����رى الع����

 ّن، أي یمارس�����Bisexualش�����تهاء الم�����زدوج ، ه�����م م�����ن ذوى اإلحاقياتس�����وال
. جين، آ����انوا مت����زو طظم مش����اهير الل����وا ـا، ومع����مًع���� س الع����ادي والش����اذ نالج����

  اش���تّدْن إع، إالَّبنج���اب ب���الط ن ال���زواج واإلحاقية م���س���ع الن���اك م���ا یمن���ول���يس ه
 .رجال آراهية ال حّدي إل،رافهاحان
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 " جم����زالنواس����ي ا" ما یس����مونه ـربي ح����دیث طوی����ل ع����  ـدب الع����ألوف����ي ا  

الحس���ن ب���ن ه���انىء "  س ن���واو أب���إل���ي منح���ول ،خيفس���ر ـشع���  بي���تإل���ينس���بة 
 .خلإ. .. جاریة وغالمبينلسانه أنه بيت ما ي لـ فيه علوالذي یقا" 

 
تبرون ـلماء یع������ـ الع������ ف������إن،ية الممارس������ةـوبص������رف النظ������ر ع������ن نوع������   

آان����ت نش����وته أو نش����وتها الحقيقي����ة  ذا إي����ات اط، م����ن الل����وطيين واللوسالمم����ار
ا م����ع  ول����و آان����ت تس����تمتع أو آ����ان یس����تمتع أیًض���� يل، حت����ماث����ملم����ع الط����رف ا

 وال بالح�����االت "أن�����ه س�����يان  "  ي ی�����دعنوال ی�����أبهون بم����� ..  اآلخ�����ر سالج�����ن 
  .. .آذلك فعًال  یكون فيها األمر يالنادرة الت

 
 أن یمك����ن البش����ریة، س ال����نفيلـيل����ة ع����خوهن����اك م����ن ی����رى أنه����ا مس����لكية د  
 ومنع������ت مس������بباتها، ،تربي������ةلذا م������ا أحس������نت اإأو یمك������ن تفادیه������ا  ق������رضنت

ذا م���ا ع���زل أو  إيبرأ منه���ا س��� المجتم���ع خلق���ي وأنَّ ه���ا مس���لك وه���ؤالء ی���رون أنَّ 
م وال تول���د ف���ي ّلـفه���ي تع���.  الجي���ل الجدی���ديل��� إف���ال تنتق���ل، قم���ع آ���ل ش���اذ یع���رف 

ورج�����ال ال�����دین،  خالقي�����ين أل رأى جمه�����رة ااوه�����ذ .. نس�����ان آالت�����دخين م�����ثالً اإل
ا ظنن���ت م���الل���واط ف���ي الق���رآن    ذآ���رهللا ال���وال أنَّ" : وأمي���ر الم���ؤمنين ال���ذي ق���ال 

   . "لهـ یفعاأحًد
 

ا ترفوا جميًع��� ـ اع��� ْنإلمي وـ تعلي���ل ع��� يلـ الب���احثين ل���م یجمع���وا ع���   ونق���ول إنَّ
ه���ا ّنأ و،لنيةـع���ات بنس���ب متفاوت���ة م���ن الع���  ج���دت ف���ي آ���ل المجتم ْو ه���ا ظ���اهرةبأنَّ

 ال����ذي  الح����ّديل����إية الي����وم، برـاالنتش����ار ف����ي الحض����ارة الغ����   خ����ذة ف����يآظ����اهرة 
راجه����ا م����ن  ي إخل����إواالجتم����اع یميل����ون   لماء ال����نفسـين وع����ـع����یجع����ل المشّر

، ب����ل وحت����ى م����ن فحس����ب  القانوني����ة، الباح����ةي اإلل����إرة الش����ذوذ والتج����ریم ئ����دا
ة ب���ين ئ���ربع���ين بالماألا فنس���بتها تتج���اوز . خالق���يجتم���اعي واألناحي���ة القب���ول اإل 

نها ـع����� قطتأس�����ربية ـظم ال�����دول الغ����� ـ، ومع�����یك�����اال�����ذآور ف�����ي بریطاني�����ا وأمر 
ين م���ع تف���اوت ف���ي تق���دیر س���ن البل���وغ م���ا ب���ين الثامن���ة         ـغ���  البالنيب��� قوبة ـالع���
ي���ة ب���ين ال���ذآر  ن الج���نس القانون س���الح���ظ أنَّوُی.. شرین ـوالحادی���ة والع��� شرةـع���

 ، ف���ي ه���ذه المجتمع���ات ي المش���رع حت���د أنَّم���ا یؤّآ���م ،ا أق���لًم���ئادیك���ون  يواألنث���
 یتمن����ى ،ير مرغ����وب في����هـفع����ل غ����آ ،الل����واط أو المس����احقةي ل����إر نظ���� یلم����ا زا
ي����ا نفه����م ف����ي بریطا . ن الس����ماح ب����ه س����بت����أخير  فاء الم����واطن من����ه وذل����ك  ش����

 ان أًبیكویسمحون للفتى بالزواج وأن 
  ــــــــــــــــ 
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لم ف���ي ـ وخدم���ة الع��� ،نتخ���ابإلطونه ح���ق اـ ویع���،شرةـة ع���س���ن السادس��� ف���ي 
س���مح ل���ه بالش���ذوذ   ال ُیلك���نشرة، وـاالمبراط���وري م���ن س���ن الثامن���ة ع���  ش الج���ي
ة، ویص���بح المن���ع س���ندما یص���بح حال���ة ميؤـ ع���ین،شرـوالع���  الحادی���ةن س���يإال ف���

 يلـا ع���ًرض���ر  أش���ّدئماج���ر لخًالدم���ولمخالف���ات قانوني���ة   ابًبس��� � ف���ي نظ���رهم  -
 .عالمجتم

 
 :القة بني تلك الظاهرة وأفول احلضاراتالع
 وه���ي ، ه���ذه األس���باب مجتمع���ةإل���يفه���ي ظ���اهرة ترج���ع : رن���اظم���ن وجه���ة نو
 أو ،وتأخ�����ذ ش�����كل الفاحش�����ة العام�����ة ف�����ي مرحل�����ة انهي�����ار الحض�����ارات   تش�����رنت

 ،نانه����ا الخ����ارجي ئازده����ار الحض����ارة وترفه����ا، واطم   رحل����ةم ف����ي ق أدينـبمع����
ن إ وية ویب���دأ ف���ي االنح���دار حت���ّم���نقط���ة القي ل���إود ـ الصع���يندما یص���ل منحن���ـع���

 .ند القمةـ عاأو بدا مستقًر، استقر فترة
 

ا تنتش�����ر أو تبق�����ى منتش�����رة ف�����ي المجتمع�����ات الت�����ي انه�����ارت       وه�����ي أیًض����� 
 م����ع فق����دان  ،ل الت����رفئ وس����ا،طبيعي����ة ير ـباب غ����س����وأت����يح له����ا أل ، حض����ارتها
 .رحلة التخلفم الخروج من يلـوالقدرة ع بةـ وفقدان الرغ،القوة الذاتية

 
"  رف���ض يل���إارة ه تج���در اإلش���  أنَّ���یتن���ا بالتفص���يل، إالَّ رنش���رح نظسذا آن���ا إو

 الل���واط موج���ود ف���ي   نَّإفه���و یق���ول  . الحض���اري  له���ذا التفس���ير  "ج���ون ب���وزول  
.  أو تحریم����ه،باحت����هإ ف����ي ، ه����و فق����طق الف����ارنَّأو. صور والمجتمع����اتـآ����ل الع����

ين نل الق���رإن���ه خ���ال" : فيق���ول.یظه���ر ف���ي مرحل���ة االنهي���ار  هوی���رفض الق���ول بأنَّ���
ة ة الق�����ّوروم�����ا ف�����ي قّم�����  ندما آان�����ت ـ ع�����،مبراطوری�����ةر اإلْمـاألول�����ين م�����ن ُع����� 

. ونح���ن ال نق���ول خ���الف ذل���ك .  "ينریق الل���وطّيـغ���، انتش���رت آتاب���ات اإلوالنف���وذ
 م���ن ج االنهي���ار، ب���ل ه���ي ئ ه���ي م���ن نت���ا الو. الظ���اهرة ال تش���يع بع���د االنهي���ار   نَّإ

ندها یص���ل ـب���دأ ف���ي الظه���ور ع��� وه���ي ت. االنهي���ار س���باب أ وم���ن ،ف���ولعالم���ات األ
، الظ��اهر ا ف��يثابًت��  ي المنحن��يوق��د یبق�� .  نقط��ةيلـ أع��يل��إ - آم��ا قلن��ا  - يالمنحن��
ة  القّم����يلـع����ة ع����ة مترّبنّيـ أو الحض����ارة المع����،مبراطوری����ة الدول����ة أو اإليوتبق����
 ،زاحته��ا إ يلـ ق��ادرة ع�� يوج��د حض��ارة أخ��ر  ه ال ُت أنَّ��،لس��بب بس��يط  ون، ق��ر ة لع��ّد

 ،ودـ تتوق����ف ع����ن النم����و والصع���� ،دةئالس����ا ولك����ن الحض����ارة . أو ج����اهزة لقلبه����ا
 ،ات الت���رفس���وممار  ،نهي���اروامل اإلـ بظه���ور ع��� دأ رحل���ة االنح���دار ب��� توم���ن ث���مَّ 
 ق����وة ش����كل ف����ي هللا ی����أتي أم����ر اي الفس����ق فيه����ا، حت���� يلـع���� كف مترفوه����اـویع����
 يل���إالحض���ارة  ند وص���ول ـوظهوره���ا ع��� . اآث���ر تقش���فً أ خش���ونة وأآث���رنية انس���إ

 لهـ، ویجعسدارلع اذروة تألقها یخد
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،  التق���دميلـا قرین���ة ع��� وه���ي حًق��� .  س���بب التق���دم به���ا عالم���ة أو حت���  ن أنَّظ���ی

 .ارينهقت مؤشر اإل الوفي نفسولكنها 
 

تش�����ر الق�����يم الت�����ي تحق�����ق الق�����وة،     ن ت،ود الحض�����اريـفف�����ي مرحل�����ة الصع�����  
ه وال���د ن یفخ���ر بأنَّ��� آ���ا، الحض���اريد ب���المياليف���ي األم���ة الحبل���،   م���ثًال،ربيـفالع���
وآان������ت مق������ایيس . . شرة ـ وخ������ال ع������،شرةـع������ شرة وع������مـشرة وأخ لع������ـع������

ذیة ـ حس����ن تغ����يلـالق����ادرة ع��� ة  الول����ودي األنث��� يلـالجم���ال ه����ى الت���ي تطب����ق ع����  
طل���ب تود الحض���اري، یـ الصع���نَّأذل���ك .. .جي���زة آب���ر الص���در وآب���ر العُ  : ولي���دها

، والمجتم����ع لف����رد حس����اب ايلـس����رة ع���� أللب مص����لحة اـغ���� وی،ددیةـث����رة الع���� كال 
 .ممللتكاثر ومباهاة األ الزواج يلإومن ثم یندفع الرجال .. سرة األيلـع

 
ي����ة بنج����اب وترإ ن م����يمس����ة أش����رف وال أ مهّم����ن الم����رأة له����ا م���� يوال ت����ر
تها ـ حس���اب متع���يلـول���و آ���ان ه���ذا ع��� م���م، مباه���اة األ ناصرـع��� ،اةن���مح���اربين وب
بها ـ متاع����ضي، وتع����ّوطـغ����ة تالحض����ارّی وةمّي����قوعادتها الس���� نَّأ ذل����ك ،الفردی����ة

. .  الحض���اري قه���ذا التف���ّوم���ن خ���الل ة تتحق���ق تها الفردّی���ـ متع���الفردی���ة، ب���ل إنَّ
ت الم���رأة العجف���اء  ّب���ح أو ألنس���ل مارس���ت تحدی���د ا ،دةـوال توج���د حض���ارة صاع���  

 - ثن���ا بحض���عمو آم���ا ف���ي  أو �رقتها المت���ع والل���ذات الفردی���ة   ـو استغ���أ، قرالع���ا 
 .. .هذه الظاهرة ت فيها  أو تفّش،أباحت اللواط

 
 وب���دأت ، وحقق���ت أمنه���ا الق���ومي ،یها تح���ّديلـانتص���رت الحض���ارة ع���  ف���إذا م���ا 

ور ـ ونم����ا الشع����سرت المق����ایيّيـ تغ����،الحض����اري ه����ا ئج بنائتمتاع بنت����اس����ف����ي اال
 ،الف���رد بذات���ه  حس���اس إية، ویتض���خم ـولية الجماع���س���ئ حس���اب الميلـالف���ردي ع��� 
 ،تش����هادیةسبة االـ الرغ����وتتراج����ع.. تمت����ع ه����ذه ال����ذات   زی����ادةيلـوحرص����ه ع����
 ي مس�����تويلـ وع�����، الجي�����ل الواح�����د يمس�����توي لـ ع�����،داد للتض�����حيةـأو االستع�����
 .لقادماالجيل  جل أنيه وال یرید التضحية من ـ فالجيل الحاضر ال یع،األجيال

 
 " آلنرب اغ����ي الف����د أو م����ا یت����رّدن، ف����او الطي بع����دنأن����ا وم����: د ش����عارویس����
 أج���ل جي���ل آخ���ر ن به���ا م���يض���ّح فلم���اذا أ" حي���اة واح���دة "ي ه��� و"حي���اتي  هذه���

. ..  
  ــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 



 
-٨٩- 

 
لي م���ن ـطاء مس���توي أع���ـلي ال���نفس إلع���ـوال التقتي���ر ع��� ،ال یحب���ون االدخ���ار 
 ال����ذي ال لح����ّدال����ي إ أو ، إال ف����ي أض����يق الح����دود  ليم أو الحي����اة ألطف����الهم ـالتع����

وم����ن خ����الل  .. ليه����ا إآب����ر م����ن المت����ع الت����ي یتطلع����ون     أیس����بب له����م متاع����ب  
ب������ل .. د ألم������والهم  جّي������"تثمار س������ا " والد األيلـق ع������ االنف������اهم ب������أنَّـقناع������إ

وتص�����بح ، تحدی�����د األس�����رةي ل�����إ فيلج�����أون ،نج�����ابإل�����ى آراهي�����ة اإلل�����ون یتحّو
 يمس�����تو لك�����ي ال ی�����نخفض " ول�����د وبن�����ت  " رة النموذجي�����ة الت�����ي به�����ا  س�����األ
  األمه����ات ع����نتك����ّف و،ربي����ة األوالدتي ال تتب����دد حي����اتهم ف����ي  ك���� ول،تهمشيـمع����

قل�����ب نوت. لث�����وب وجم�����ال الص�����در  ا د الرض�����اعة تفس����� والده�����ن، ألنَّأاع أرض�����
ل���ة ئعاال ومذموم���ة، دلول���وا فتص���بح الم���رأة ،ه���داف بم���ا یخ���دم ه���ذه األ المق���ایيس

ب اعج��ّير فيب��دأ اإلـتتغ�� مق��ایيس الجم��ال  ب ب��ل حت�� ،ير حكيم��ةـغ�� ة األف��رادلكبي��را
ا إلرض���اع  ص���در له���ال و،وبةـال تس���تطيع الحم���ل إال بصع��� ي أة النحيف���ة الت���لمرب���ا
الغ���الم " شق ـ ع���نح���و ت���أتي الخط���وة الطبيعي���ة ّمث��� .."الغالمي���ة الق���د " ه���ا أو ناب
أي .. ة ة وال حض����ارّیة وال قومّي����لّي����ئعا ةولّيس����ئال����ذي ال ینج����ب وال یحم����ل م " 

  .انقراض حضاري ومن هنا فنحن نراها ظاهرة.. الفردیة في قمتها 
 

 وجناته ویرق عـوده يظبي یـرق الماء ف
  .ي فيه أن تبدو نهودهن شبه العذار ویكاد م

   الحسن المهلبى
 

 واس����تمروا لفت����رة  ،وآ����ان المخنث����ون موج����ودین ومع����روفين ف����ي الجاهلي����ة     
 النس���اء ویقوم���ون  يلـ ف���ي المدین���ة وآ���انوا ی���دخلون ع���   رس���ول اهللا  ن زم���يلـع���

دیثهم ص���در اإلس���الم ليظه���روا ف���ي ظ���ل الدول���ة    اختف���ى ح���   ث���م..ب���دور الخاطب���ة  
ن ف����ي نيين آم����ا ه����و الح����ال اآلـنين أو المغ����الفن����اش����كل  ف����ي يألول����س����المية ااإل

ویل���بس م���الءة   ا یحل���ي یدی���ه   آ���ان مخنثًً��� " ط���ویس " ه���و نل مغ��� ف���أّو.الغ���رب
تق����ل الموض����ة أو نالغ����رب ت وآم����ا نش����اهد اآلن ف����ي. مص����قوله ویض����رب بال����دف

 به�����ا يّنـویتغ����� نح�����راف م�����ن الفن�����انيين للش�����باب ویش�����تهر به�����ا المحترف�����ون الا
 يلـص���بح ص���فة م���ن ص���فات الطبق���ة الحاآم���ة المترف���ة وعالم���ة ع��� الش���عراء ب���ل ت

 :جرلفار اـ الشاعولیق راطية قتاألرس
  ــــــــــــــــ  
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واضح الخدین والفلجبأبي طبي آلفت به  
 )١(... ... ... ... مّر بي في ذي خنٍث

 
 : دسوی بوأوقال 
خ���ذ الحم���ار أزل ن���ذا إف��� ن���ثخ وغ���الم مناص���حو حم���ار سبي���ب ب���ن أوح لنآ���ا
  .)٢(مهي آالف نُجْمالغالم َی وهقنی

 
 :مكتوب عليها وآانت مراوح الخلفاء

 
 مسكني قصر الخليفة أنـا في الكف لطيفـة

 ریفةــــریف أو ظـلظــلح إال    ـــأنــا ال أص
)٣(وصيفة ـــه بالــشبيبّدـأو وصيف حسن الق

 
 نَّول ب����أق���� الف����ضال����ذي ر " ب����وزول ن ج����و"ف ل نخ����ايرخ����ة أّر م����ح����نون 
ني ـ یع����ول ق��� ی-ذا ال���رأي ه��� نَّأل. إل���ي انق���راض الس���كان ي وذ ت���ؤّدذش��� الح���ةباإ

  !...يعبيلط انسرف الجميع وترآوا الجصذ النوذشيح الب لو أنَّ بأالتسليم
 

 يتبقس����فص����حيح ، دیدةش����ليهم����ا في����ه مبالغ����ة  آ االته����ام وال����دفاع ونق����ول إنَّ
 ف���ي س���ادوم وع���امورا احت���اج   يفحت���، يل الج���نس الطبيع���  تفّض���يب���ركال النس���بة

 نس����بة آبي����رة م����ن  حيح أنَّص����و. لس����كان ینق����رض ا لك����يةضبة إلهّي����ـاألم����ر لغ����
 الج����نس يل����إيتجهون س����ليهم ذل����ك ـاس����تحال ع���� ذاإ ،ال����ذین یمارس����ون الش����ذوذ 

 إال أنَّ.. حس�����اب ل�����ذتهم الحقيقي�����ةي لـلون ول�����و ع�����س����� یتنا وم�����ن ث�����ّم،تادـالمع�����
 ،نق����راضإلبة ف����ي اـرغ���� ة، انتحارّی����بةـ في����ه رغ����تكم����نانتش����ار ه����ذه الظ����اهرة  

 الب���ال ح���رث و   تص���ریف الج���نس  ی���تّموم���ن ث���مّ ، تمرار البيول���وجيإلس���آراهي���ة ا
فيه���ا   وف���ي المجتمع���ات الت���ي ینتش���ر  ،نت���اجهمإ ين یق���ّلـ الزارع���ي وحت���،زراع���ة

ن ل�����يس بس�����بب  لس�����كاالل�����واط آظ�����اهرة حض�����اریة، ت�����نخفض نس�����بة تزای�����د ا     
  انصرافهم

  ـــــــــــــــــــــ
  .٧عقد الفرید  ال)١(
  .١٣٠ص ٨ العقد الفرید )٢( 
 .٧غاني ألا) ٣( 

  ــــــــــــــــ 
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 انتش����ار إل����يش����ارت بع����ض الدراس����ات أوق����د . ام ولك����ن آمن����اخ ع���� ،للش����ذوذ

نها بس����كاذا م����ا ازدحم����ت  إمرات الق����ردة ـمستع���� ي ف����ى س����ظ����اهرة الش����ذوذ الجن 
 .. الذآور  القلق بين ساد  ي الطعام أو حتشّح أو ، المكان بالقردةقوضا
 
 له��ا ّفرون ق��د ت��و یك��نح��دار إل القم��ة وتب��دأ ف��ي ا  يل��إندما تص��ل ـلحض��ارات ع�� ا
تش�����ر فيه�����ا القل�����ق ن یلك�����ن الجم�����اعي، وي المس�����تويلـ أو ع�����،ال�����وطني م�����نألا

ة نتح���ار ف��ي ب���الد آمن���ة م��ن الناحي���ة الوطنّي���  إللو نس���بة اـع�� ، نظ���ر م���ثًالأ .الف��ردي 
 وانع����دام ه����ذه الظ����اهرة  .ت المتح����دةوالوالی����ا  ش����به مطل����ق مث����ل الس����وید  اأمًن����
 . الكمبودیينين الفلسطينيين أوئا في الالجتقریًب
 

بيل س������ يد ف������رف������لا: بح ش������عارهاص������دة ُیـاع������ص حض������ارة إنَّ ،باختص������ار
آان�����ت بي�����ده فس�����يلة "  وم�����ن "زرع لي�����أآلوان�����أآ�����ل ف لن وزرع�����وا"المجم�����وع 
د  غ����"ا الحض����ارة اآلفل����ة فش����عارها   ّم����أ". عة فليزرعه����ا ليه الس����اـوقام����ت ع���� 
آتي ب����، وال نالزم����ا ف����ي ل الب����ال بم����ا ـشغ����ت ال " "يب والي����وم ل����ي  ـبظه����ر الغ���� 

 .".. م من الحاضر لذاته نـواغ .. نيش قبل األواـعال
 
 ."ب لاقرب خذ لك خك و أببيت ": عّالفارات المنهارة حضي الفو
 

 :اجملتمع املصري الفرعوني وظاهرة اللواط
 م���ن قری���ب وال  الش���ارة إة توج���د أیَّ��� ه ال نَّ���أ نق���ول ، التطبي���قيل���إف���إذا انتقلن���ا  

 وال أزع���م أنن���ي ق���د درس���ت    .ف���ي الت���اریخ الفرع���وني الق���دیم لل���واط     يدـم���ن بع��� 
 ق���اطع ف���ي ه���ذا حك���مص���دار إل م���ن نص���وص یكف���يل���دینا م���ا    أو أنَّ،س���باب ذل���كأ

مية س��� الر"ا ش���دید  آ���ان تاریًخ��� ،الت���اریخ الفرع���وني   الق���ول أنَّیمك���نو. الش���أن
ظم اآلث���ار ـ مع��� وم���ن ث���م ف���إنَّ ،عةئأو ش���ا هرة عام���ةب���ة ل���م تك���ن ظ���ا  لكتا انَّأ و"
نة مل���وك ال���بالد ـت���اریخ الفراع��� ا ح���ولًس���لين���ا ت���دور أساإب���ة الت���ي وص���لت وتكالم

وه������ؤالء ب������الطبع ال یثبت������ون ف������ي . " تاریخه������ا يلـ واألمن������اء ع������" ،واآلث������ار
  آ����ان مقب����والً ْنإ - ذات����ه  وه����ذا ف����ي ح����دّ  ،اتبرونه مش����رًفـت����اریخهم إال م����ا یع����   

 ، م����ن جان����ب المجتم����ع ،تنكار الظ����اهرةس���� ا- األق����ل يلـ ع�����ني ـع���� ی�آتفس����ير 
 يه ال توج����د حت����ا أنَّ����الح����ظ أیًض���� ُیلك����نو! خف����ى وال یتف����اخر به����اوأة ُت س����فه����ي

 يریق، ب����ل وحت���� ـغ����اإل مث����ل ،نة المكت����وبـف����ى ت����اریخ الفراع����  قص����ص غ����رام 
المرش����ح آ ،رة المث����اليس����ب األرن����راهم ف����ى وض����ع  نةـوآ����ل الفراع����.. الت����وراة 
 بجانب زوجته ویحيط -ي یكاألمر

 ــــــــــــــــ
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ية الت����ي س����موم����اذا نتوق����ع م����ن الص����ورة الر   : ق����الوق����د ُی. بهم����ا األطف����ال  

 اآلله���ة تلت���زم ع���نونية ـ األس���اطير الفرع���ي ؟ ولك���ن حت���لملك���يا ینش���رها ال���بالط
 ية آتل���ك الت���ي نراه���ا ف���   ة جنس���ّيّيـمشاع��� اآلله���ة وال فة، ف���ال ش���ذوذ ب���ين  ـبالع���

مح�����ور ال�����دین   تبر ـفقص�����ة أوزری�����س الت�����ي تع�����  . الروم�����اندیان�����ات اليون�����ان و 
 قص���ة  ،ل���زوج مح���بّ   الفرع���وني ف���ي مص���ر القدیم���ة، ه���ي قص���ة وف���اء زوج���ة       

  أنَّ،أض���يف آم���ا. ةة مؤسس���ة أخالقّي���  تدریس���ها، أّی��� يلـ ع���صتز به���ا وتح���ر ـتع���
نة والرج������ال والنس������اء الع������ادیين  ـله������ة والفراع������ آلجمي������ع تماثي������ل وص������ور ا 

ثي����ل كس تماـبع����.  األق����ل ح����ول الع����ورةيلـ ع���� ول����و،طاة بالثي����ابـ، مغ����محتش����مة
 ،ب���راز ع���ورة ال���ذآور بال���ذات  إ يلـالت���ي تح���رص آله���ا ع���   ریقـغ���ورس���ومات اإل

ء ف�����ي لكس�����ا وا،فریقي�����ةي ف�����ي مص�����ر اإلالع�����ر  المن�����اخ آ�����ان یفت�����رضم�����ع أنَّ
وان�����ي والمزهری�����ات ألمالی�����ين ا آم�����ا ال توج�����د ف�����ي !!  ب�����رودةألآث�����روروب�����ا اأ

لت الفع����ل ّج س����تل����ك المزهری����ات الت����ي  ليها مث����ل ـثر ع����ـية الت����ي ُع���� نوـالفرع����
ند الروم���ان واليون���ان والهن���ود   ـ ع���،التيو التخ���أوض���اع  األيش���تالجنس���ي ف���ي  

  .. .ةا من المسألة الجنسّي موقف مختلف جذرًی،ذنإ ،فهناك . يرهمـوغ
            

خ فّس����ت الل����ة ل����م یم����ر بمرحآك����لن المجتم����ع المص����ري أوق����د یك����ون الس����بب 
ض للغ�����زو الخ�����ارجي  تع�����ّر، قمت�����هيل�����إوص�����ل ندما ـ فع�����.المت�����رف الحض�����اري

يف ال ـوه���و تفس���ير ضع���  . يخ���رأيطرة حض���ارات  س��� وال���دخول تح���ت لالتواالح���
ي، أالمتاح���ة تجع���ل ط���رح تفس���ير له���ذا ال���ر       قئاث��� قل���ة الونَّأ ث���م  .ليهـ ع���ص���ّرُن

  ال���نّص� لحس���ن الح���ظ - ل���دینا نَّأل���وال   ،د تخم���ين، وق���راءه ف���ي المجه���ول مج���ّر
َم���ا "  : لق���وم ل���وط يقول���ه تع���ال   وه���و،نةـ الفراع���ء س���احةيب���ّرالق���اطع ال���ذي یُ 

س����بقوا  نةـفراع����وال) ٢٨س����ورة العنكب����وت ("  َس����َبَقُكم ِبَه����ا ِم����ْن َأَح����ٍد مِّ����َن اْلَع����اَلِمينَ 
 .هللاراءة من اـذه بـقوم لوط في الوجود وه

 

اللواط من عالمات النبـل ومتتيـازات التفـوق عنـد اإلغريـق             
 : والرومان
ته الطبق�����ة س����� مار، وج�����ه الدق�����ة يلـ أو ع�����،هوس�����ریق فق�����د مارـغ�����ا اإلأّم�����

ل لنق��ل الكثي��ر  ئ فل��م تك��ن هن��اك وس��ا   ،لنا تاریخه��اص��الحاآم��ة، وه��ذه ه��ي الت��ي و   
  .ن سلوك العامةـع

 ــــــــــــــــ
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. لوب���ق وم)١(ينلـ ع���ين م���ن انتش���ارها ب���ين الخاص���ة بش���كلٍ    ق��� یيلـع���ونح���ن 

ا ي أح���ًدثتس��� ال تك���اد ت-ة غ���ض المبالـ وربم���ا ببع��� -الدراس���ات الحدیث���ة    أنَّحت���ي
ة س���� م����ن ممار،ریقـغ����حض����ارة اإل س����فة أو اآلله����ة ف����ي م����ن المش����اهير أو الفال

ف ص���� ا لولمية المس����تخدمة حالًي���� ـ م����ن األلف����اظ الع����  آثي����رو. الش����ذوذ الجنس����ي 
 .ریقيـغس اإلأنواع الشذوذ الجنسي مقتبسة من القامو 

 
 وآان���ت  ،واطين���ا ب���الل  ث وأق،برطة اش���تهرت بالس���حا  إس���  نَّأوق���ال المؤرخ���ون  
منه�����ا اش�����تقت الكلم�����ة الدارج�����ة اآلن ف�����ي   ،"بوس س����� ل"هن�����اك بل�����دة اس�����مها 

"  وآلم�������ة )٢(ة لوص�������ف الم�������رأة الس�������حاقيّ   "Lesbian " صرنا ه�������ذاـع�������
Catamiti" ریقي ـإغ������ ا مش������تقة م������ن اس������م ش������اب  لبًيس������ا ني لوطًي������ـ وتع������

 . آبير اآللهة" س زیو"تصبه ـاغ
 
  !.رفناـتش

 ــــــــــــــــــــــــ
)١ (Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. By: 

John Boswell 
آان���ت   الطبق���ة الراقي���ة نَّأات ب���ثب���رر إلا غي���ر ُم جه���ًد- هع���الأ الم���ذآور -وق���د ب���ذل مؤل���ف ه���ذا الكت���اب   

والمل���وك ،  لق���د ن���ام األب���اطرة م���ع ممثل���ين  "ویستش���هد .  الش���ذوذ م���ع الطبق���ات الفقي���رة أو العام���ة  ستم���ار
ا والمس���تمدة  به���حيح ولكن��ه ال ی���نقض النظری���ة الت��ى أخ���ذنا  ص���وه���ذا . " والس���ناتور م��ع العب���د  ،دم��ع الجن���و 

ي الت���ي تش���رع الق���يم   فالطبق���ة الحاآم���ة أو المترف���ة ه��� "قوا فيه���اس���ترفيه���ا ففم أمرن���ا ": م���ن قول���ه تع���الى 
طاره��ا إ  ذل��ك داخ��ل ستم��ار ه��اولك��ن ه��ذا ال یعن��ى أنَّ  .  فه��ي الت��ى تب��دأ المج��اهرة   ، للمجتم��عقخ��الوتس��ن األ

النهي���ار  ولك���ن م���ن عوام���ل ا،مح���دودة  وآان���ت الفاحش���ة،وح���دها فل���و فعل���ت لم���ا آان���ت المج���اهرة الم���دمرة  
 العام���ة وه���ذا ال یك���ون إال   يل���د ة احترامه���ا ومهابته���ا  ئ��� أن تفق���د تل���ك الف ،له���ىالت���ى ی���تم به���ا الق���انون اإل   

لطة س���ة ف���ي الم���ال وال والعام���ة ب���دافع الرغب���   .حهائ واالط���الع عل���ى فض���ا  ، مخادعه���ايل���إ العام���ة لبوص���و
بح ظ���اهرة عام���ة ب���ين  ص���ولك���ن الل���واط ال ی  .غ���راء مض���اجعة الطبق���ة الحاآم���ة  فراده���ا إلتجيب بع���ض أس���ی

ا ب����ين  ش����يوًعأآث����روأمریك����ا الي����وم فإنه����ا   حت����ى ف����ي أوروب����ا .. ادوم وع����امورة س����العام����ة إال ف����ى حال����ة  
 ،ج ف����ي الطبق����ة المثقف����ةولالن����دما ها یفع����ل ذل����ك آمظه����ر للتحض����ر س���� والبروليت����اري ال����ذي یمار،المثقف����ين

  . دم جدید من الشعبيلإا ًمئتحتاج دا  بل، وال تصبر عليه،ء الذاتيإلآتفا ال تستطيع اتيال
وال  ا المس��احقة فل��م ت��رد ف��ي الق��رآن     أّم��س،ن ذآ��رین م��ن ج��ن  ي ب��نالل��واط عن��د الع��رب ه��و م��ا یك��و    ) ٢( 

ة غ���الل ولك���ن.  ش���هوة"  الرج���ال"ف ج���ریمتهم إنك���م لت���أتون  ص���ریحة ف���ى وص��� اآلی���ة نف���ى قص���ة ل���وط أل 
 .يين المرأتين من فعل جنسب نمساحقة ما یكولية تعنى بابالعر

  ــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-٩٤- 

 :احلب األفالطوني
 واآلله����ة، أو م����ن عالم����ات  ،ص الطبق����ة الحاآم����ةئوآ����ان الل����واط م����ن خص����ا 

ظم ـفمع�����..  وليس�����ت بمفه�����وم الش�����ذوذ المرض�����ي  .قوامتي�����ازات التف�����ّو، ب�����لالُن
 وج����دت ح����االت  ْنإ وق،شوـیجمع����ون ب����ين زوج����ة وغ����الم مع����     ء آ����انواالن����بال
 ّن م����ات ف����ي س���� يج حت����فالط����ون ال����ذي ل����م یت����زوّ   ألب فيه����ا الش����ذوذ مث����ل ـغ����

 ،)٢(لمانـ الغ���� ف����ي ح����بّ ،)١("فالط����وني األ الح����ّب" ری����ة ظووض����ع ن. الثم����انين
 وه���و ،ند أفالط���ونـ ع���أب���د  الع���ذري الح���ّبنَّألموننا ـه���م آ���انوا یع���  نَّأریب ـوالغ���
ي  ق���يس وليل���ح���ّب  فه���وذري الحقيق���ّي الُع���ا الح���ّب أّم���،لمانـ الغ���رى ح���ّبآم���ا ت���

ال لكن����ه  و، رج����ل الم����رأةح����ّب .. !!! ص����حراء نج����دح����ّب .. !!!وجمي����ل وبثين����ة
 .باب خاصة بهماسأل سن الجيلإ لیص

 
قراط س�����ف بتع�����ّر) م .  ق٣٤٧ �م . ق ٤٢٧( ة ح�����ال  أّی�����يلـوأفالط�����ون ع�����

وأع����دم . اد الش����بابس����فإلتهم بهور ب����اللواط، م����ش����راط مـق����سو.. يرـغ���� صوه����و
  .م.ق٣٩٩ معا

 
فض���ل الرج���ال  أهم یكون���ون ين ووص���فهم ب���أنَّ ّيطو ع���ن الل���وط س���وق���د داف���ع أر 

 !.ندما یكبرونـع
 

بب ش����جاعته وقوت����ه وفحولت����ه، فق����د   س���� ب" هرق����ل "ریق ـغ����إلبد اـوق����د ع���� 
 وم����ع ذل����ك آان����ت ل����ه عالق����ة  ،خمس����ين ع����ذراء ف����ي ليل����ة واح����دة  ةبك����ار ف����ّض
 الجمي����ل ذي س ه����يالآم����ا س����قط ف����ي ح����بّ     ،Tolausخ ية م����ع اب����ن أ س����جن
 !.اشيًقـ عنشروـ له عن وآا)٢(ه نجبيلي ـعل سد المرـر المجّعـعشال

 
 زه���رة غ���الم   نَّ إ" الغ���الم ف���ي ث���ارة  لمراح���ل اإل  دل���يالً نتارتوس���وق���د وض���ع  

 ف���ي يهأش���شرة وـة ع���ث���اللث ف���ي ايه أحل���ن��� ولك،وبةـرة مرغ���شـع��� ي���ةنالث اف���ي
 رة، ویزدادشـالرابعة ع

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ان مج���رد ح���ب ع���ذرى فلم���اذا  آ���إذا  " :لم���ان فق���الغيس���رو عل���ى الح���ب األفالط���ونى لل سوق���د عل���ق ) ١( 

 سنطوني���وأقص���ة هاردی���ان و . االل���ه المحب���وب  بآت���ا نم��� ( ا جم���يًالا أو ش���يًخل���م یح���ب أح���د غالم���ا قبيًح���   
 ). برت مستون الببقلم رو

 الجنس في التاریخ) ٢(
 ــــــــــــــــ

 
 
 

 



 
-٩٥- 

 
ن س���شرة فه���ي الـة ع���س���ادسا ال أمَّ���،شرةـة ع���س���ي الخامف���ه أو جاذیت���ه س���حر
  ".!سالمقّد
 

 ن عاش���قاني���اطا، أقامه���ا لون���يثاطي���ة ف���ى أ قر الدیمونَّ إن اليون���اخوف���ي ت���اری 
!.. 

 
ن ك��� وق���د أع���دم به���ذه التهم���ة ول ،قراطس���ذوذ ش���دیدة ع���ن ـوهن���اك روای���ات ع���

 واض���طجاعه ،ء التالمي���ذ ل���ه اله���ؤشق ـ وع���، بقي���ت لن���ا ،م���ع تالمي���ذه  مغامرات���ه
يرة ال��ذي ـ ومفاج��أة بقي��ة الطلب��ة ل��ه، وغ��    ،م��ع أح��د التالمي��ذ    واح��دشاف��ر يلـع��

إن���ك تقل���ب " تاذ الفالس���فة س��� الص���ياح ف���ي وج���ه أح���ّدي ل���إ ،ي���نهمبشقه ـآ���ان یع���
 س�����قراط  ورّد". الجمي�����ل يبجان�����ب الفت�����س قب ل�����تجلـ ع�����يلـا ع�����يا رأًس�����نال�����د

 آن���ا محاورات���ه م���ع زوجت���ه، وإنْ   رفنا م���نـ آم���ا ع��� -ا ًم���ئاله���اديء أو الب���ارد دا 
 !.الزوجية یة لخالفاتهما جّدأآثربب جدید وس يلـرف اآلن عـنتع

 
یس���مح ل���ي   ال یجل���ب ل���ي المش���اآل فه���و   يي له���ذا الفت���  حّب���نَّإ" : رد س���قراط

.. يره ـا غ�� أح��ًدأآل��م  ع��ن أْنغ��الم جمي��ل فض��الً    يلـب��أن ألق��ي نظ��رة أو لمح��ة ع��    
 األی���ام م���ن ف���ي ی���وم يتصبني ه���ذا الفت���ـغ��� یأخش���ى أْنو.  الف���وريلـع��� ه یغ���ارإنَّ���
". 

 
  ب���ل لق���د ح���اول فع���الً - آم���ا یقول���ون -ي���ات  مخاوف���ه م���ن ب���اب التمنّ تك���نول���م 
  .شقراط في الفراستصاب ـ اغ "Alcibiades  "تلميذه
 
  إال أنَّ،ليةـة فع����س���� مماريل����إظم الروای����ات ال تش����ير ص����راحة ـ آان����ت مع����ْنإو
 .)١(!له آان من مميزات الطبقة المثقفةـ لعلب ،اًعئلمان آان شاـالغ شقـع

  ــــــــــــــــــــــــــ
  عن����دما بع����ث أح����د معاوني����ه یس����تأجر ،وه����ذا تفس����يرنا للواقع����ة الت����ى وردت ف����ي ت����اریخ المتنب����ي  ) ١( 

 - ولك���ن الش���اعر الكبي���ر   . فع���ًاليير المتنب���تكرس��� واحض���ره ،ا ف���ى عص���ر المتنب���ى  ا مش���هوًرذآًرم���ا مومًس���
( ط���وال اللي���ل یكت���ب، ول���م یرف���ع نظ���ره إلي���ه   وه���وظ���ل ره، ظ���تن یشف���رال ف���ي اماللغ��� ت���رك ا-ا للروای���ة وفًق���
المتنب���ى  تاذ محم���ود ش���اآر ع���ن س���ب األآت���انظ���ر أ -تير ال���ذي روى القص���ة للع���الم  للس���كرروى الغ���الم  ام���آ

ع���ل ه���ذا الفا ش���اع عن���ه أن���ه قض���ى ليل���ة م���ع رغب���ة المتنب���ي ف���ي أن ُی إالَّك ل���ذلايًرس��� نج���د تفن أْنك��� یمالو). 
ش���اع في���ه   اه آ���ان عص���رً نَّ���أف���إذا عرفن���ا  .  وأثبت���ت ف���ى الت���اریخ  ،وق���د ح���دث وش���اعت القص���ة   . المش���هور

 الح��ق ف��ي اس��تنتاج أنَّ��ه    آ��ان لن��ا . ك للمتنب��ى ی��وحى ب��ذل  اا واح��ًد وال نك��اد نج��د بيًت��  ،دبي األق الم��ذآر ف�� ش��ع
نس���تغفر اهللا م���ن و. أراد تأآي���د الت���ذوق، واالعت���ذار ع���ن خل���و ش���عره م���ن ه���ذا الب���اب، لينس���جم ق���يم عص���ره   

  .. .إنَّه التواب الرحيم . سوء الظن وخطأ الفهم
 ــــــــــــــــ
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 س���ةائجي���ال آان���ت رأث���ة ثال لوف دی���ون وخ���الأ سلك���أشيق ـأفالط���ون آ���ان ع���

 .شيقهـ عإلياشق ع  من لسها تنتقأّس يدیمية التاألآا
 
ده ف������ي قص������يدة   ال������ذي خّل������ Hermiasا لتلمي������ذه و آ������ان عاش������قً طرس������أ
 في���داس النح���ات  ،غ���اثونأر ـا للشاع��� آ���ان عاش���قً يلمس���رح ات���بلكا اس،رفي���دأو

 . Agoracritusه ذيا لتلمًقـاشـآان ع
 

 طوس�� أرد أث��ار المثقف��ين ذاته��م فنج��   ، نح��ويلـت ع��ه��ا آان��ت ق��د تفّش��   ویب��دو أنَّ
لهم له����ا آرم����ز م����ن رم����وز  وتق����ّب،ر م����ن انتش����ارها ف����ي الطبق����ة الحاآم����ةخیس����
 أیص���ح ی���ا  ": اعات���ب ص���دیقً أح���د الن���بالء یُ  ن  لس���ايلـطو ع���س���يق���ول أرف ،ب���لالُن

ا ًشـا منتع���ًف���ي نظ،ا لت���وه م���ن الحم���ام م���ن الملع���ب، خارًج���  بن���يإ یأی���ك ملع���ون أْن
 يعوت���دّ .. تلع���ب ف���ي خص���يتيه      وال تحتض���نه وال  ،ل���ه تقّبال ،ا، ف���ال تغازل���ه  نش���طً 
 !.ال حنا مش قد المقامإ و"! لة ؟ئللعا  أنك أحسن صدیق،مع هذا

 
 األق����ل يلـ ع����ستوری����ة، ولكنه����ا تعك���� ریكااورة آص���� والحة،ض����ة وارّیخوالس����
ا آم����ا وض����عه  لًنـليه ع����ـ ع���� ل����م تص����رّ ْنوإ. ق����ة ل����ذلك الس����لوك بالط ل ه����ذهتقّب����
 ...ينّيـيعب تعادل نسبة الطهرصـ عفياذ ونسبة الشنَّ م أـالذي زع. وأرسط
 

 ،ليها رس����وم الل����واط ـ ع����،لين����اإات وأوان����ي ش����راب وص����لت   وهن����اك مزهرّی���� 
ظمها ب����ين رج����ل ـومع����.. وم����ا ب����ين ذل����ك وذاك   المالمس����ة،  أو جیالب����اإل س����واء

 .قـم مراهغالو
 

 يا حت����رة تماًم����ریق ع����ن الجم����ال م����ذّآـغ����فك����رة اإل نَّإ" : ویق���ول هانزليخ����ت 
 ." غالمية حم أو تنحت بمالمسآانت تر الفتيات

 
ون الش�����ذوذ ف�����ي  ـع�����ریق آ�����انوا یشّجـغ����� اإلنَّإ: "  س المؤل�����فنف�����ؤآ�����د یو

 نذمنهم اتي ف حياةمرحلة قصيرة في
  ــــــــــــــــ 
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 ي فخ���الل الت���دریب ف���ى الج���يش حت���  ،شرةـة ع���س���ره ف���ي السادـع���ش یق���ص أْن

ه یفت���رض  أنَّ���يلـ ع���،نج���بج وُی یت���زّوْنأث���م یفت���رض في���ه . آ���امًال ایص���بح مواطًن���
 . "ر الدورةُیكّرا تحت حمایته ومة یأخذ مراهًقدمتق ه في مرحلةنَّأا یًضأ

 
ق شـ ع����ينـوه����ي الت����ي تع����  ة نجليزی���� باإل) Pederasty  (ةظ���� لفإنَّال وق����
 و ، ول����دينـوتع���� pias ن وج����اءت م���� paiderastiaم����ن ة خوذأ م����نلماـالغ����

erastia الراش�����د ح�����ّب اهانـومع�����. قشـ ع�����ينـ وتع���� adult ّنس����� ف�����ي لغ�����الم 
 ".البلوغ 

 
 ي اليون���انش معس���كرات الج���يف���يش���أ ن الل���واط إنَّ ": نت���ونج ادینویق���ول ج���و

 .٢٥  ص"
 

ف�����ي و. ا غالًم����� أح�����ّبه أب�����انَّ ملع�����ون أل" أودی�����ب " نَّس أيوفوآلس�����د نـوع�����
تجابة ن رفض��وا اإلس�� لماـ ی��د غ�� يلـع��  " س��يياس م��ن أآث��رریق قت��ل ـغ��ت��اریخ اإل

ر ـشاع���ال نوآ���ا« . "ة نلمـ غ���أآث���رلمان ـ غ���يل���إلهج���رانهم  يرةـأو ب���دافع الغ��� " 
 ."اء وبالمكياج سوهو في زي الن يوفهض یستقبل أغاثون

 
ر ئ الل���واط وج���د ف���ي س���ا    ف���إنَّ" الج���نس ف���ى الت���اریخ   "ؤلف���ة وآم���ا تق���ول م 

.  اليم����ينك ومل����،ر فيه����ا المومس����ات أو الج����واري  الت����ي ت����وّفيحت���� المجتمع����ات
 وحض����ارة المای����ا ف����ي ،مت����ه أو تجاهلت����ه إال اليون����انحّر ظم المجتمع����اتـ مع����وأنَّ
ا ف����ي ر موج����وًداء الم����ذّآغ����وآ����ان الب. تنظيم����ه  الجنوبي����ة، فق����د حاولت����ا یك����اأمر
م����ر ف����ي  ألویص����ل ا. أو الليل����ة  بالس����اعة،لمانـجار الغ����س����تئمك����ن ان����ان وُیاليو

ض���بط ع���دام م���ن یُ إب"  س���ولو "ع وق���د قض���ى المش���رّ  . بع���ض األحي���ان للقض���اء  
بد ـب���ين ع���  ة الل���واطس���آم���ا ح���رم ممار .  البل���وغس���ّنة أطف���ال تح���ت  س���ف���ي مدر

طو ف����ي س����وزع����م أر. اءغ���� البيلـأو إرغ����ام الفتي����ان ع����  . )١("ا وغ����الم وال ح����رً 
 بآتا
 ــــــــــــــــــــــــــــ
م���ن    فنج���ا، غرف���ة متزوج���ةف���يد ق���بض عل���ى رج���ل فق��� ،لعك���س آ���ان مس���موحا ب���ه ب���الطبع اولك���ن ) ١(

الل���واط  م س���ولون ح���ّرنَّأ " ج���ون ب���وزول "وی���رى . ل م���ن أج���ل غ���الم عب���دم���ا تس���ّلنَّإه نَّ���أعالن���ه إالعقوب���ة ب
ي، ربي ف����ى العص����ر العباس����ـدب الع����ألوف����ى ا. ح����رارا یخ����تص ب����ه الس����ادة اإلعتب����اره ترًف����إلى العبي����د بـع����
 وه���و.  وه���و ال���ذي یس���تأجر لفع���ل الفاحش���ة نظي���ر أج���ر    " م���ؤاجر "ي���ر غ���الم  بندلس���ي نج���د تع أواخ���ر األو

مال ـبد غ����الم الستع���� ـآ����ان ف����ي آ����ل بي����ت ع����  " وف����ى روم����ا  . ليصر الح����اـة الع����غ����الم����ومس المحت����رف بل
 ).٧٨ص انظر المسيحية واللواط (  " المراهقين من أهل البيت قبل زواجهم 

  ــــــــــــــــ 
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بواس���طة الدول���ة آوس���يلة   . م ف���ي جزی���رة آری���ت  ّظ��� الل���واط ُننَّأ: الجمهوری���ة

تخدام اآلالت الت���ي تش���به  س���رفت الس���حاقيات، وش���اع ا ـآ���ذلك ُع��� . النس���ل دی���لتحد
طاة بالجل���د وت���دهن بزی���ت الزیت���ون    ـ قطع���ة م���ن الخش���ب مغ���   ": الرج���لضو ـع���

 ."مال ـقبل االستع
 

 الش������ر ف������ي قل������وب  يل������إتح������ریم الل������واط یرج������ع  "  ط������ون أنَّفالوزع������م أ
وأن . نيحك����وممال جان����ب ام����نم والخن����وع لحك����ايان م����ن اـغ����والط .ينـالمشرع����

فة س����ا مث����ل الفلتبرونها مخجل����ة أو ع����ارً ـبدة یع����ـالمستع���� وبـالبراب����رة والشع���� 
 حطمه�������م ح�������ب اریس�������توتيون  ْنأ يل�������تن�������ا إوالریاض�������ة، وهك�������ذا آ�������ان طغا 

  ،الدیموقراطي�����ة اليوناني�����ةا س�����ّس مؤ�رنا ش�����أ وهم�����ا آم�����ا - " سوه�����ارمودیو
 ك یثب����ت أن���� كرفض���� إن: "  غ����الم راف����ض يل���� إPhilostratusذلك آت����ب آ����

 متحّض���ر يرـ والب���د أن تك���ون م���ن بل���د برب���ري غ��� ، س���برطةإثين���ا وال ألس���ت م���ن 
." 

 
 ریهم����ا تتفق����ان م����ع  ظ وجهت����ي ن ف����إنَّ،ه م����ع اخ����تالف الموق����ف  ح����ظ أنَّ���� الو

 ."متحضر "  عمجتموهو أنها ظاهرة ترف فى تحليلنا، 
 

ر، إلس����كندمبراطوری����ة اإبق س����ریق ـغ����إليوع الل����واط ب����ين اش���� ق����ال إنَّوق����د ُی
 نَّأل ، ه����و الص����حيحكسـلع����وا. تن����ا ع����ن االنهي����ار الحض����اري نظرّی مم����ا ی����نقض

 ،سكري لحض�����ارة وص�����لت ذروته�����اـ الع�����آان�����ت الم�����ّد، رإلس�����كندمبراطوری�����ة اإ
 ف���ي مرحل���ة  أنج���ز فع���الً ریقية، ال���ذي ـغ��� اإل الحض���ارةقا ع���ن تف���وّ بيًرـآان���ت تع��� 

تمرت س�����ن اْإر، و اإلس�����كند سكري ف�����ور م����وت ـ الع�����قر، وق�����د زال التف����وّ التطّه���� 
ظه����ور  إل����ي الحض����ارة ع����دة ق����رون بع����ده، وآان����ت ه����ي الحض����ارة العالمي����ة        

ملية ـوء الحض����ارة، ع���� ش����ملية نـ ف����نحن نتح����دث ع����ن ع����   وم����ن ث����مّ . الروم����ان
 يمرحل���ة الت��� ه���ذه ه���ي ال . ةة الحض���ارّیّيـش���رنقة التخل���ف والتبع���  ن الخ���روج م��� 

ولك�����ن الحض�����ارة بع�����د أن تجت�����از ه�����ذه . ةّيـوال�����روح الجماع����� رتحت�����اج للتطّه�����
وثقاف����ة م����ن  انتاًج����إا وًر تحّض����أآث����رطاء ب����ل وتب����دو ـ وتب����دأ ف����ي الع����،المرحل����ة

تبرها مرحل�����ة االنهي�����ار  ـه�����ذه المرحل�����ة ه�����ي الت�����ي نع�����  . )١(مرحل�����ة النش�����وء  
 .الحضارّي

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .ورتمه هكسيل وان الفي قد غرق غالمه ودرنكس لالناآ) ١(

 ــــــــــــــــ
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ربع����ين ت����ه ف����ي األي ذروة نض����جه وقّول����إ فه����و یص����ل ،ن الح����ّيئا آالك����اتماًم����
ظ����ر أن( ج����اه نح����و الم����وت  االنح����دار واالّتّن س����،ه����ي بال����ذات  ه����ذهلك����ن و،م����ثًال
ة باب����ل نجدها ف����ي حض����ار س���� الظ����اهرة سنف����و.   )تنا ع����ن المواجه����ة الحض����اریة  س����درا
 ،ب ال����دنيائجاـم����ن ع����   ال����ذروة وأص����بحت ل����دیهم واح����دة  يل����إندما وص����لت ـع����

 .ثرت حضارتهمدوان. فة أنواعهبكافأباحوا الشذوذ الجنسي 
 

ة  انتش�����ارها ف�����ي الحض�����ارة اليابانّي�����   يلـآم�����ا توج�����د بع�����ض الش�����واهد ع�����    
 الق����رن ي ف����ي الياب����ان ف����   الب����وذّي ف����القّس.صور االنهي����ارـع���� ة ف����يوالص����ينّي

 " صخ���ال واإلالح���ّب" لمان یطل���ب م���نهم ـط ب���ه ع���دد م���ن الغ��� العاش���ر آ���ان یح���ي 
 الق����رن يمر وف����ـ الع��� يخالص م����دب���اإل   قس����ميل��� إرت ب���ين المح����اربين   تط����ّوث���مّ 

  ).خالتاری الجنس في(  لواط يلإلت شر تحّوـالسابع ع
 

ي ال یج����ذبها م����ن تح����ت م����ه لك����أآما،  "آى ت����ي" وقط����ع امبراط����ور الص����ين 
  .)١(مبراطور ذراع اإل يلـد عّستونغ مين المتورأس حبيبه 

 
 نب ال���ذي اخت���ار أ ـع���ش اليل���إير بس���رعة، ش��� نن الروم���ايل���إتق���ل ن ننوقب���ل أ

 ق���د ب���ذل  نة، وإذ آ���ارّیش���ارة البض���الع���ام للح  يریخ أو المج���رن خ���ارج الت���ا یك���و
 يعی���ّد له ـ لدی���ه م���ن الكب���ر م���ا جع��� نوآ���ا، لي���هإ لف���ت األنظ���ار يا ف���اخًبص���ا جه���ًد
 . اليهودينـونع.. ه مش هايلـع ةرّیشو التاریخ، والبـه هأنَّ

 
 ،)٢( ي موق����ف أي حض����ارة أخ����ر ق ف����اادیًدش���� ام اليه����ود الل����واط تحریًم���� ح����ّر

 )٣(ليهما ـهم����ا ع����  قت����ل الفاع����ل والمفع����ول ب����ه ودمّ  يلـلت����وراة ع���� ا تفق����د نّص���� 
ا ًس����ا متوّجا ومت����وتًرمحارًب����   ظ����ّل"المس����تقل " ودي ه����ليا المجتم����ع نَّأونالح����ظ 

 صرارهإبحكم ( طوال تاریخه 
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧ واللواط ص يةحي المس)١(
  التس�����امح" نَّأ. يب المس�����يحية والش�����نوذ الجنس�����آت�����ازعم ف�����ي ی�����» ج�����ون ب�����وز ول « م�����ع ان ) ٢( 
  ي المجتمع����ات الت���� نَّأ جن����ب ويل����إا  یس����يران جنًب���� ،  وقب����ول الل����واط ف����ي المجتم����ع  " والعنص����رييال����دین

 ، ویعتب���رسقس���وتها عل���ى الل���وطيين والعك���س ب���العك م اللواط���ة وتش���تد ف���ى تض���طهد اليه���ود ه���ى الت���ى تح���رّ 
  ..ا ير یحتاج لوقفة طویلة جًدتفسوالمالحظة صحيحة ولكن ال. "النازیة أوضح مثال لذلك 

 .نثمة من المسلميس فتوى بعض اإلساأوربما آان هذا هو ) ٣( 
 ــــــــــــــــ
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ض لظ���واهر انح���الل   ل���م یتع���رّ وم���ن ث���مّ ) دماج ف���ي محيط���ه  ن��� ع���دم االيلـع��� 

ون كس اليه����ود ف�����ي المهج����ر إذ یض�����مّ  ـبع�����. ه����ا بع����د اآتم�����ال نموّ ، الحض����ارات 
 بع����ض الدراس����ات الحدیث����ة، أنَّ تبر ـ وتع����،)١(نلـع���� نس����بة م����ن الل����واط الُميلـأع����

 ة للش����ذوذ الجنس����يّ والتش����ریعات المعادّی����  الت����وراة ه����ي مص����در آ����ل المواق����ف   
 "ادوم وع���امورا س���"  م���دینتّي ان مدین���ة أودنا ل���وط م���ع س���كّ  ّيس���بس���بب قص���ة  

 رغ����م "ل����وط  " دناة م����ن اس����م س����ّيّي����بة العرغ����وق����د اش����تق فع����ل الل����واط ف����ي الل
ال����ذي ل����م  - ف����ي المدین����ة -معارض���ته الش����دیدة له����ذا الفع����ل وآون����ه ه���و وح����ده   

  Sodom الفع���ل ة ف���إّنوروبّي���أم���ا ف���ي اللغ���ات اإل . ليهـ ع���هللایمارس���ه ص���لوات ا
 . لوطتق من اسم مدینةـر مشـُبتيان في الُدأي اإل
 

دان���ة اللواط���ة ه���و مظه���ر    إ ف���ي د اليه���ودّي التش���ّدنَّأاب وی���ذهب بع���ض الكّت���  
 آم���ا یق���ول -وض���ح مص���در ل���ذلك  أة، وریقّيـغ��� مقاوم���ة الحض���ارة اإلم���ن مظ���اهر

فيل������و " ودي مص������ري ه������و  ـ ه������ي آتاب������ات یه������ - خت������اری /آت������اب اللواط������ة  
 ."سجيودای

 

 :اللواط عند الرومان
تق����ل اآلن نون..  ع����ن المس����لمين دنا ل����وط ف����ي الح����دیثود لح����دیث س����ّيـوسنع����

 نَّأ "انتون آ��� نورم���ان "م ـ ویزع���،الروم���ان ریق ج���اء ـغ���ي الروم���ان بع���د اإل ل���إ
ة وال ربّيـة والع���تين الرومانّي���آ���ان س���بب انهي���ار االمبراط���وریّ    الش���ذوذ الجنس���يّ 

ات ّي����بتلميح����ات ع����ن وج����ود ه����ذه الظ����اهرة ف����ي األد     يتوج����د ش����واهد وال حّت����  
 عاص���مة يل���إ م���ن قری���ة مجهول���ة   " روم���ا  "ل خ���الل س���نوات تح���وّ  ،ةالرومانّي���

ج���ل ف���رض  أ  وم���ن ،س���نوات الص���راع م���ن أج���ل البق���اء    .. ة ة عالمّي���مبراطورّی���إ
 . العالميلـة عّينالذات الروما

 
 م����ن لك����ن و،ج����د ف����ي زم����ن الروم����انالل����واط ُو ول����و أنَّ" : ویق����ول آ����انتون 

ليه ـع���عاق���ب  آ���ان ُینيصر الجمه���ورّیـه ف���ي ع���نَّ���أالت الت���اریخ ّجس��� نم��� الواض���ح
لي���ه  إنظ���ر  ان ُیآ��� ة ة وبدای���ة االمبراطورّی���   ف���ي نهای���ة الجمهورّی���   كوآ���ذل ، ةبش���ّد
 يلإ ياء أّددــبع

 ـــــــــــــــــــــــ
ية س���اقال  وفظ���رالأنَّ ذ إممي���ين، س م���ع األط���ار نظ���رة اليه���ود للج���نإة ذل���ك ف���ي س���ولك���ن یج���ب درا) ١(

 علهم لحف����ظ الن����وئ إح����دى وس����ا"س ن الج����" جعل����ت ،ربي����ةغالت����ي تعرض����وا له����ا ف����ى ظ����ل المجتمع����ات ال  
  .اليهودي 

 ــــــــــــــــ
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ح بته ب����أقـع����ني نـة آ����ان اته����ام أح����د باللواط����ة یع����رت����فحریم����ه خ����الل تل����ك الت
 : اتصفال

) Homosexuality A History by Vern. L. Bullough . (  
  

ه����م نَّد آب����ار ف����ي الج����يش أل  الون وق����ّووئأع����دم مس���� . م. ق٣٠٠ف����ي ع����ام  " 
قوبة ـيت ع���ـلغ���أنة س���ة ئ��� ماد بع���لك���نو. رـدین أصغ���اللواط���ة م���ع مجّن���   اح���اولو

 ." !رامةـ غيل إلت وتحّو�دام ـعإلا
 
والد تصاب األـإغ������ یج������ري نبع������د الم������يالد آ������ا ٦٩ة ن وف������ى ح������والى س������"
ش���هوة باع إش��� يلـ ع���نروَب���ْجود ُین��� الجنب���ل وآ���ا .  الوج���هيالحس���ن دینّن���والمج
 ."ة ّيـشمبااأل

 
ه  واتهم����وه بأّن���� ، قيص����رسد یولي����وض����اط����ة  وق����د اس����تخدمت تهم����ة اللو  "
  ." Birthyrians أه ملكـوط

 
 ." رجل ة آّلأ وامر، زوجة رجل آّل"يسرو سه نـوقال ع

 
 ال���ذي یرتكبه���ا، إال معة السياس���ّيس���د ب���دمار رت م���ن فض���يحة ته���ّدث���م تط���ّو" 
 یت���آمر م���ع  یك���نه ل���م  فق���د دف���ع م���تهم بأنَّ���  ،الس���احة ىء ب���ّرا ُی أص���بحت ع���ذرً أْن

لق الس���ناتور ال���ذي آ���ان ـ وق���د ع���،ة الح���ّبس���ب���ل اجتمع���ا لمج���رد ممار، دوميتي���ان
 !."كله مثير ـش نَّأق ـالح: المؤامرة  ق فيـقـیح

 
 والممثل������ة لحض������ارة ،دة الع�����الم  س������ّي"روم������ا " بحت أص�����  وهك�����ذا فم������ا أنْ 

  دّبي حت���،ع���ت فيه���ا ث���روات وثقاف���ات وفن���ون ومه���ارات الع���الم      وتجّم، صرـالع���
 .. قع نط���اس��� أويلـ وظه���ر الل���واط ع���  ،الحاآم���ةف���ي الطبق���ة    الت���رف واالنح���الل 
 طبع�����ة ( إدوار جب�����ون "ة ّي�����نة الرومامبراطورّی����� اإلانهي�����ار" وق�����د ج�����اء ف�����ي  

حكم�����وا ال�����ذین  ل ائ�����وا األشر امبراط�����وًرـة ع�����س����� ب�����ين الخمنه م�����أّن����� ) ١٧٨٩
آ���ان واح���د م���نهم فق���ط   .ةمبراطورّی���إ يل���إله���ا ة من���ذ تحّوة الرومانّي���مبراطورّی���اإل

ة االمبراطورّی���� نَّأني ـ وه����ذا یع���� ،ةة الجنس����ّي الناحّي����نم���� الم����زاج ّيه����و الس����و 
 .ااذین جنسًيـنة بأباطرة شـس٢٠٠ حوالي حكمت
 
ة مبراطورّی���أقط���ار اإل جمي���ع يل���إا م���ن القص���ر وأح���د األب���اطرة أرس���ل وف���وًد" 

 یلتمسون
  ــــــــــــــــ 
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 سّس��� یتجة لك���يح الحمام���ات العاّم���توف���. رمول آالبغ���الـالرج���ال ال���ذین له���م غ���

ص  ("ة مبراطورّی����اإل" ة  الخاّص����"ف����ي  مل ـلن����وع م����ن الرج����ال للع����ا ه����ذ يلـع����
 ).امح سوالت  المسيحية ٨٠

 
 ب����دوره نلمه س����يكا ال����ذى آ����اـل الل����واط م����ن مع����ّب����ق آم����ا تن ني����رومّلـتع���� و"
 .١٣٠ص" ا لوطًي
 
ينقله س��� وه���و نف���س م���ا ،شيقـ آ���ل امبراط���ور آ���ان ل���ه غ���الم ع��� نَّأنس���مع سو

 .. نيندلس�����ّين واأليّيساّبـأو الخلف�����اء الع�����  ،ةة التالّي�����راطورّی�����مبإل ع�����ن اخالت�����اری
 ي والمل�����وك ف�����  ،ل مفارق�����ة ب�����ين وض�����ع األب�����اطرة   نس�����جّ   یفوتن�����ا هن�����ا أنْ الو

 ع اخت�����ر من�����ذ أْن.تخصيص�����ها باالس�����تبداد ونربّيـتاد الغ�����ـ اع�����يحض�����ارتنا الت�����
روا آ���ل  وص���ّو" تبداد الش���رقّيس���اال " بيرـبهم م���ع الف���رس تع��� اليون���ان ف���ي ح���رّ 

ون لم��ا فط���روا  ته الش��رقيّ ئلمش��ي  ه فرع��ون أو إل��ه یخض��ع   نَّ�� أ يلـ ع�� م ش��رقيّ ح��اآ 
تطاع س��يانه اـغ��آ��ان ط  ه��ل ف��ى حض��ارتنا ح��اآم مهم��ا   ن ولك��،ليه م��ن خض��وع ـع��
 تبارهـت������ه باع������  تحّييلـ ع������سجب������ر الن������ا لن زواج������ه م������ن غ������الم ویُ  ـع������ ُیأْن
لن ـع���� ُیية مس����لم مهم����ا آ����ان فج����وره أْنـتطاع طاغ����س����أو ه����ل ا! مبراط����ورة ؟اإل
ف ف���ي األن���دلس  ئ���ل���وك الطوام أح���د إنَّ! .. ین���ة ؟مدویبن���ي ل���ه   اشوقه إلًه���ـمع���

  ."..!  الرجال فأصبح مثال ّي في زّيسكرـلعا رضـأخرج جاریته في الع
 
 يلـع����ة ع���� وط����ول الم����دة الت����ي قض����تها مترّب،بق����در ض����خامة االمبراطوری����ةو
آ����ز  آ����ل المرا،ةّیسكرـلع����ته����ا ام����ت قّو م����ا حّطد بع����،ب����ال م����زاحم  ة الع����المقّم����

وم���ع ت���دفق ث���روة ل���م  .. لت���ي تحم���ل خط���ر التح���دي مس���تقبالً ي  أو حّت���،المنافس���ة
رفها الت���اریخ ـة ع���مبراطورّی���إض���خم أفق���د آان���ت  ، یس���مع به���ا الع���الم م���ن قب���ل    

بق���در . تثمارهاس���وب واـنه���ب الشع���  ا ف���يه���ا دق���ة وتنظيًم���  وأآثر و، وقته���ايحّت���
 ،ة الفاحش���ة وبش���اع،انحالل���ه مقـ آ���ان اتس���اع الت���رف وع��� ،وامل آله���اـه���ذه الع���

ن���ت أّم ذا إ ، مجموع���ة أف���رادي أو ق���ل ه���،ف���األمم آ���األفراد. والتب���اري ف���ي التهت���ك 
 ، الت���رفيل���إت ـ سع���،تحقق���ت  ف���إذا،اتلّي���لكما بحث���ت ع���ن ا،ةالحاج���ات األساس���ّي

 آان����ت لتوج����د ل����وال  ام���� هواتش���� ف����ي اخت����راع الل����ذات والكش����ف ع����ن  نوالتف����ن
 بحانس و"فما تشتهي إال أن تشتهي " :  والسعة أوغالفرا

 ــــــــــــــــ
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 ) ٧و٦لق ـس�����ورة الع�����"( َنى ـَآ�����ال ِإنَّ اِإلنَس�����اَن َلَيْطَغ�����ى، َأن رَّآُه اْسَتْغ����� ": ل ئ�����القا

دوا فق��� يطس���ق���ة الوبالط  م���ن اا آبي���ًرق���ة الحاآم���ة، ب���ل وقطاًع��� ب الطنَّآ���ذلك ف���إ.. 
ذوذ ش���جع���ل ال، ةرب���اطوانح���راف األ. ته���اعة وقئاش���ال ةّي���ناع���ة بال���دین أو الوث نالق

 .تقليعة المجتمع آله
 

لكس���ب " مبراط���ور غ���الم اإل" ر ف���ي جم���ال  ـراء آ���انوا ینظم���ون الشع���  ـالشع���
  ریاض�����ّيبش�����اٍب Elagabalusمبراط�����ور ج اإلتزّو وبع�����د م�����ا!طایاهـع����� ووده

 ا أي رج����ل إال إذا آ����ان مص����طحًبيلـال����دخول ع���� أص����بح رج����ال ال����بالط یحرم����ون 
 التظ���اهر ب���الزواج  يل���إضهم ـمم���ا اض���طر بع���  ! ) وجت���ه ز ول���يس(مع���ه زوج���ه  

 .مبراطوریة اإلمن الرجال لمماشاة التقاليد
 

 وف���ي  وف���ي آ���ل م���رة آ���ان الع���روس رج���الً     ،تينج م���ّرد ت���زّوفق���أم���ا ني���رون  
"  معامل����ة "بورس س���� "ومل الع����ریس الث����اني واس����مه ـ وق����د ع����،ع����ام احتف����ال

 ویعانق�������ه ،ةمّيس�������ت الرالوآ�������ان یحض�������ر االحتف�������ا .ا رس�������مًي"مبراط�������ورة اإل
 ةت��نكوانطلق��ت .  الوف��اةيل��إا ل��ه مخلًص�� ط��ور ف��ي ش��بق وب��ال حي��اء وظ��ل     االمبرا

 .سعادة  أآثرن العالم لكايرون ن طریقة يلـج عون تزّور نيد والتقول لو أنَّ
 

ه م����ع ة حّب���� قّم����"الم س���� ه����دوء و"عه����د ،  ال����ذي عه����ده " ن هاردی����ا"أم����ا 
ي ي����ل ف����نبورهما نه����ر الـاء ع����ن����ثأ ال����ذي فق����ده "و ي����نونطأ" ریقي ـغ���� اإليالفت����
د ذآ������راه  وخّل������"  ال������وفّي"االمبراط������ور  ليه ـوح������زن ع������)  م ١٣٠( وبر ت������آأ

تادات وال����دورات س����ة، واالمبراطورّی���� اإل نح����اءأرات التماثي����ل ف����ى جمي����ع  شـبع����
 ،يب���هط وسين ممف���يب���ي���ل نال يلـة آامل���ة ع���ن���س���مه مدیإ يلـة، وبن���ى ع���ّيض���الریا

  ...قرـحيث غ
 
ا   ففي���ه أیًض��� ،وعن���ه���ذا ال م���ن نلمان اليون���اـي���ل ه���و مقب���رة غ���  ن النَّدو أب���وی
 غ���الم یون���اني جمي���ل آ���ان   " في���ه ق م غ���ر١٨٣٧ وف���ي .درنس���ك اإل غ���المقغ���ر

 ."و سكا بوخلرموسالبرن الم الرحالةـبدوره غ
 

"  هاردی�����ان "ذوذ ش�����بب ش�����يوع قص�����ة س����� خين أنَّتقد بع�����ض الم�����ؤّرـویع�����
 .ي غالمهلـوالهجوم ع

  ــــــــــــــــ 
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 غالم����ه ه����ذا نَّألن ـ فأع����،ف ف����ي حزن����هه تط����ّر أّن����ليس����ت قض����ية الل����واط، وال

آبي���ر هم ، بم���ا ف���ين وم���أبويآث���ر م���ن ل���وطأ تض���ّمة آلله���ا م���ة ئق���د آان���ت قاف! ل���هإ
ي��و ه��ذا آ��ان    ن انطو ألنَّب��لّ  ! .. اخ��ذ لنفس��ه ص��احبة وغالًم��    ّتإله��ة نفس��ه ال��ذي    آلا

 ول�����ذلك اه�����تم ،ةيحّيس����� قب�����ل انتص�����ار الم،ييننل�����وثا لم ف�����ي ع�����ا"إل�����ه  " آخ�����ر
نوان ـا آت����اب بع���� وق����د ص����در ح����دیًث،يرتهماس���� ش الي����وم ب����نهيل����إو ون المس����يحّي

 درج���ة م���ن الجم���ال  يلـمبراط���ور آ���ان ع��� اإل قوشـ مع���نَّأل���ه المحب���وب یق���ول  اإل
وآ���ان ( ! )    س���نة لف���ّيأر خ���الل ل الع���الم المتحّض��� ـالص���ارخ ال���ذي م���ا زال شاغ���  

 .شرةـلثامن���ة ع��� ان س��� وم���ات ف���ي ح���والي   " سنطوني���وأا اس���مه الغ���الم یونانًي��� 
. نطونيوب���ولسأليه وبن���ى ل���ه مدین���ة ف���ي مص���ر وه���ي ـاالمبراط���ور ع��� وق���د ح���زن 

 . تمثالوصنع له ألفّي
 
 ق���د تك���ون خل���ف االتهام���ات الت���ي انهال���ت   ،ليهـ الحمل���ة الدیني���ة ع��� نَّأتقد ـع���أو
 ا ص����الًحمًالـ ع����،إهان����ة آخ����ر آله����ة ال����وثنيين   فالمت����دینون رأوا أنَّي، الفت����يلـع����

خ���زى یفض���ح وُی  "الم���أبون " يرة ه���ذا س��� يلـآ���ذلك الترآي���ز ع���  و .یخ���دم ال���رب 
 .. . المنهارةةنّيـالدیانة الوث

 
نَّ ال����آلت والع����زي آان����ا فاس����قين، زني����ا أ، ق����ال ولن����ذآر أنَّ الت����راث اإلس����المّي

وآ����ان . سهما الن����ادبـع����ث����م مض����ت الس����نون ف  . خطا حج����ارةبة فُس����ـف����ي الكع���� 
ه د س�����ّيي افت�����دسنطوني�����وأ دع�����اء ب�����أنَّ اإل ، ق�����د ح�����اولوا  ونم�����ان الوثنّي����� الرو
ص���فه  فوي، الفت���يلـ ع���لكنيس���ةتمرت حمل���ة اس���وق���د ا . الني���لي نفس���ه ف���قراـغ���إب
 اإلل���ه وهك���ذا ف���إنَّ   ": وق���ال " ر م���ومس م���ذآّ "بأنَّ���ه   م٣٥٠ب جي���روم ع���ام  األ

 نَّوأعة، وير المش���ر ـمبراط���ور، غ��� إلا ا لش���هوات ًدبـ آ���ان ع��� سنطوني���و أالجدی���د 
 ،نس���انإد ج���ّره ُمنَّ���أفون رـمبراط���ور آ���انوا یع���  ا ألم���ر اإل رض���وًخهبدوـ ع���نال���ذی

 ن ع��  فض��ًالن رج��ًالیك��و ْنأ يب��ل وال یس��تحق حت��  . اا جي��ًدنس��اًنإ يب��ل ول��يس حت��  
 ."له إ

 
ط�����الع الجمه�����ور إ آ�����ان المتح�����ف البریط�����اني ی�����رفض ١٨٧٨نة س�����وحت�����ى 

  ...ب الرأي العام ضد اللواطة ّصـا لتعنظًر  .. سيوننطوأیقونات أ يلـع
 

 وتض����من ،ين المحت����رفينلل����وطّي ايلـب ع����ئوآان����ت الحكوم����ة تف����رض الض����را 
ب���اطرة  األإنَّ" ج���ون ب���وزول  " ة، ویق���ول نوّیس���لمس���تخدمين إج���ازة  المان ـللغ���
 لونروا یحّصـتمسا

 ــــــــــــــــ
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بم���ا ف���ي ذل���ك األب���اطرة    ) الم���يالدي  ( س الق���رن الس���اد يه���ذه الض���ریبة حت���  

( ط���اب آ���اتو   فف���ى خ.قتص���ادیةإظ���اهرة  بح الل���واط أص���ال���وثنيين والمس���يحيين و 
الم����أبون  ر ـبح سع����ص���� إذ أ، التض����خمم����ن يتكش����ا) الق����رن الث����اني قب����ل الم����يالد 

 !ةّيـالزراع ر األرضـعس من يلـأغ
 
طال����ب فيه����ا ية ُیض���� رف����ع ق- ّي الروم����انن الق����انوف����ية  الحّج����-رو س����يس "و 
 " و "رة األزواج ش����ره معاش���� یعان ش����خص آ����ايلـه ع����ي����بأ نب����دیو ترافـباالع����
ه  بأنَّ���نأح���د الم���وظفين الروم���ا   ف���ي يكوش��� ق���دمت الدّي الم���يي الث���انن الق���رف���ي

 بالتفص�����يل بعالقت�����ه ظ�����فترف الموـة وق�����د اع�����ن س�����١٧مره ـا ع�����یح�����ابي ول�����ًد
 ."الم غمن والد ال تراضـ ذلك أي اعْرثولم ی. الغالم سية مع نالج

 
 ،اب ع���ن الش���ذوذ الجنس���يت���، نكتف���ي بق���ول مؤل���ف أص���رح آل أی���ة ح���ايلـوع���

 ّية لقي����ادات المجتم����ع الروم����ان المي����ول الجنس����ّي  نَّإ" .  وقتن����ا ه����ذايص����در حت����
 الوحي���د الروم���انّي مبراط���ور واإل" شرین ـلع���ا ف���ي الق���رن  يیس���تحيل نش���رها حت��� 

منتص���ف الق���رن  (  األص���ل ربّيـمبراط���ور فيلي���ب الع���  م الل���واط ه���و اإل ال���ذي ح���رّ 
 ).الثالث 

 
 تح�����ت ض�����ربات البراب�����رة،  ش�����قها األوروب�����ّي  أو،قطت روم�����اس����� وآ�����ان أْن

 .ةتمرار بالمسيحّيسیحاول اال  في بيزنطة ّيرقالش قسمها يوبق
 

ة فالمس���يحّي .. اختلف���ت مواقف���ه ة أط���وار، وم���ن ث���مّ ت بع���ّدة ق���د م���ّريحّيس���والم
ل أو تواج���ه أي  تمّث��� ول���م تك���نْ ،لحض���ارة ولي���دة  ورة وال آفلس���فة آث���ل���م تظه���ر  

، فف�����ي الفع�����ل  تخ�����ذت موق�����ف رّدإ ي، ب�����ل ف�����ي المرحل�����ة األول����� حض�����ارّيتح�����دٍّ
ة مبراطورّی������س المنح������رف والمنح������ل ف������ي اإل  ف������ي الج������ن ءراغ������مواجه������ة اإل
ميقة للج����نس بكاف����ة ـ آراهي����ة ع����،لئ����الكنيس����ة األوا ند آب����اء ـول����د ع����. المنه����ارة

 الَّ إ،اة أیًض���ّی���الفكر بابه س���وله���ذا الموق���ف أ. ؟؟؟ ال���زواج الطبيع���يي حت���،كالهش���أ
 .تك الرومانّيـة والتهباحّيإل فيه آان رفض حالة اّيساسنصر األـ العأنَّ

 
 مخالف�����ة يل�����إروا الطبيع�����ة ّيـحت�����ى نس�����اءهم غ�����: ق�����ال ب�����ول ع�����ن الروم�����ان

 الطبيعة مثل
 ــــــــــــــــ
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 واحترف����وا ش����هوة ، للم����رأةمال الطبيع����ّيـرج����الهم ال����ذین تخل����وا ع����ن االستع����

  .٢٧ / ١ رومان "الرجال مع الرجال 
 

وال نق����ول  . یومن����ا ه����ذايل���� إالكنس����ّي " ّيلفك����ر ا"فف ـوق����د س����اد ه����ذا التع���� 
فة وح����دها تق����وم ـن ل����يس بالع����ك����ول .. يا أق����وًم����ئفالحي����اة دا الس����لوك ب����الطبع،

ير ـفة غ������ـ، والع������ا ال تق������وم بدون������هأساس������ًيا رًطش������ن آان������ت إ و،الحض������ارات
یات المطروح���ة والتح���ّد ر ش���امل للوج���ود  م���ن تص���وّ ب���ّدالب���ل .. اخص���اء طبًع��� اإل

 ،امتحانه����او،  ط����رح الحل����ول يلـوام����تالك حل����ول له����ا، أو المنه����اج الق����ادر ع����    
 .ورفض ما ال یصلح منها

 
الحة وال مؤهل���ة للقي���ام  ص��� ية ف���ي قرونه���ا الس���بعة األول���   المس���يحّيتك���نول���م 

ة، ّي���ندخل���ت ف���ي الدول���ة الروما. ن آخ���رمك���اه���ا آم���ا ش���رحنا ف���ي ألنَّ، به���ذا ال���دور
 يلـ دولته����ا ل����م تق����م ع���� المه����م أنَّ، ف����ي الكنيس����ة،ةالرومانّي���� خل����ت الدول����ةدأو أ
 یحم���ل  أْنمعه���ا، فك���ان م���ن الطبيع���يّ    ب���ل تزاوج���ت . ةانّي���نق���اض الدول���ة الروم أ

. األب الروم����انّي رات وأم����راضوتص����ّوع،  وطب����ائصي����ر م����ن خص����ا بالولي����د الك
آم���ا ، ةّي���نفقة م���ع الدول���ة الروما ص��� ،ة ث���ورة، ب���ل تس���ویة ل المس���يحّيش���كول���م ت
 ف���ي المرحل���ة  ة الكثي���ر م���ن مظ���اهر االنهي���ار الحض���اريّ    تمرارّیس��� ف���ي اينرس���

ة، ورث����ت  المس����يحية الرومانّي����نَّأ هن����ا،  المه����ّملك����نو. ةحّيالمس����ي  م����نياألول����
ي لـ ال�������ذي آ�������ان یس�������يطر ع�������وه�������و الح�������ّس، ي ب�������الزوالخ الت�������اریّسالح�������
ت الكنيس����ة ول����ذلك بش����ّر .فات قياداته����ا تص����ّرم ویحك����،ةة الرومانّي����مبراطورّی����اإل

ين ال���ذین الروم���انّي  م���ن جان���ب قب���وًالألآث���رب���زوال الع���الم، وآان���ت ه���ذه الفلس���فة ا
 ْنیك����ول����م .  ف����ي أي انبع����اث حض����اريّ م����لوفق����دوا آ����ل أ، ا ف����ي الفس����ادفنوـتع����

ة،  أو الدول�����ة الرومانّي�����،أم�����امهم أي مخ�����رج م�����ن خ�����الل المنظ�����ور الروم�����اني  
 ه���ذه ه���ي نهای���ة الع���الم،    التبش���ير ب���أنَّ :  الوحي���د ة الح���ّلالمس���يحّي مت له���مفق���ّد

 آ�������ل الحض�������ارات  والح�������ظ أنَّ،البش�������رّيس ق�������رب زوال المجتم�������ع أو الج�������ن
 . زوالها هو نهایة العالمتبرتـاع

 
 ب���ال د بقي���ام ع���الم جدی���،ةير بش���رّیـرادة غ���إيحية ب���زوال الع���الم ب���س���رت المّش���ب

 خ�������ارج ه�������ذه ال�������دنيا أو األرض الخاض�������عة للحض�������ارة ،وال مش�������اآل خطای�������ا
  ..رومانّي ير ـ غ والتي ال مكان فيها لحّل،ةالرومانّي

 
يقودهم س���ل���ذي يه���ود، الورة مل���ك اص��� البدای���ة، ف���ي ف���ييح ال���ذي ج���اء س���فالم
  في

 ــــــــــــــــ
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وم����ن النم����وذج  رهم م����ن س����يطرة الروم����ان، ویح����ّر،ث����ورتهم ض����د الروم����ان
فه���و .  الحي���اةيلـمملك���ة جدی���دة ذات ق���يم أق���در ع���  أو ،الروم���اني ویبن���ى مملك���تهم

 لك�����نو. رضأل ه�����ذه اقا ف�����وييًرـغ����� وتا،ا دنيوًی�����طموًح����� د أو زع�����يم یحق�����قئ�����قا
 ، رفض����ه م����ن قب����ل اليه����ود-ن ل����يس أهمه����ا  یك���� وإن� منه����ا ،دیدةـباب ع����س����أل
 .الرومانية  آباء الكنيسة فضلوا مهادنة الدولةفإنَّ

 
  م����ا آان����ت لتق����رّ  -تقادنا ـ ف����ي اع���� -ل  الي����وم األّونة م���� المس����يحّيورغ����م أّن
 المس���يحية د أّنورغ���م أن جمي���ع الدراس���ات تؤّآ���  . ةّي���ئالناحي���ة المبد الل���واط م���ن 

ول�����م یك�����ن م�����ن .  م�����ن تح�����ریم الل�����واطه�����ودّي أو اليالت�����وراتّي تبن�����ت الموق�����ف
ذا آ����ان ال إ ،الج����نس ب����ين الرج����ل والم����رأة    منيس����ة تح����رّ كقول بالنس����بة لـالمع����

 الج����نس  أنَّ؟؟؟س����هاّسمؤ " ب����ولس "  يرة لزی����ادة النس����ل ب����ل ی����رش����یه����دف مبا
ق���ت فالو" الظه���ور   كش��� ويلـ ع���هللا مملك���ة اا م���ن أنَّ انطالقًً���،ر ل���هه ال مب���ّرآّل���
آب���اء  ورأي، " زب ـندما یتس���اوى م���ن ل���ه زوج���ة باألع��� ـع���، خ���وتيإ أزف ی���ا دق���
 ، به����دف التوال����د،ي أثن����اء الجم����اع الش����رعي الل����ذة حت����نَّأ ": لائ����ية األوس����الكن
 ."خطية  هي

 
 ال����ذي )١(ل الل����واط فع����رة ظ����حاب ه����ذه النص���� یقب����ل أقول أْنـير المع����ـم����ن غ����
وم���ع ذل���ك   . مرانيـاجتم���اعي أو ع���   لل���ذة المج���ردة م���ن أي ه���دف     ا يلـیق���وم ع��� 
 الت����أثر ب����ه، وألن   وم����ن ث����مّ ي،لمجتم����ع الروم����ان ابة ف����ي مهادن����ة  ـ الرغ����ف����إنَّ

ات ع����ن خالقّي����ر ه����ذه األّبـ تع����ل الب����د أْن ب����ا، ال تخل����ق واقًع����،دة المج����ّرقاألخ����ال 
  لم تفلحك لذل،حرآة حقيقية في المجتمع

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  المس����يححية المعتم����دة، إذ أنَّفار المس����يس���� الت����ي تح����رم الل����واط ف����ى األصیص����عب تعق����ب النص����و) ١(

  عل����ى أن المص����در الوحي����د ال����ذيعن الدراس����ات المتخصص����ة تجم����ك���� ولقط����الل����ذلك عل����ى اإلل����م یتع����رض 
 دان ه����ذاأ ال����ذي " برناب����ا "نجي����ل إ ه����و ، رف����ض الل����واط ف����ي الفك����ر والتش����ریع المس����يحي سوض����ع أس����ا

  ویت����داول المس����لمون،وماط المس����يحية الي����س����وإنجي����ل ممن����وع الت����داول ف����ي األبة س����وه����و بالمنا. ( الفع����ل
 أم����ا أول مجم����ع آنس����ى بح����ث موض����وع) نس����خة من����ه یقول����ون إنه����ا أص����ح األناجي����ل أو أقربه����ا للحقيق����ة 

ب���دأ حرآ���ة البع���ث   عن���دما، ميالدی���ة١١٧٩ فك���ان مجم���ع التي���ران الثال���ث ع���ام،اط وأص���در في���ه ق���راراتوالل���
  ."واللواط   المسلمين واليهود والربا"وهو المؤتمر الذي حرم . ربيةغفى أوروبا ال

 ــــــــــــــــ
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 ب����ل ،يير المجتم����ع الروم����انيّ ـغ����صر االنهي����ار ف����ى ت ـة ع����ت مس����يحّيّاخالقي����أ
 الل���واط ف���ى المجتم���ع    ي ه���ذا المجتم���ع، فبق���  ق ب���أخاللكنيس���ة ا رتث ت���أ كسـلع���با

..  الق����رن العاش����ري ربم����ا حت���� والش����رقّيّيربـالغ���� ه بش����قّيي المس����يحالروم����انّي
ة ة الش����رقّيمبراطورّی���� المحترف����ون ف����ي اإل هس���� یمار،جرأل ب����ا الل����واطفق����د ظ����لّ 

ب ئب����اطرة یحص����لون الض����را ألا تمّرس���� وا ب����ّل، الم����يالدّيس الق����رن الس����اديحت����
ی���رادات الدول���ة الت���ي    إ نس���بة م���ن لتش���ّكن���ت ا والت���ى آ،م���ن ه���ؤالء المحت���رفين  

 .ليها الكنيسةـيش عـتع
 

. الم�����يالدّي الق�����رن الراب�����ع يين حت�����ا ب�����ين المس�����يحّيوآ�����ان الل�����واط متفش�����ًي
ل وأش���عار وأدبي���ات تثب���ت   ئ���ع ودالئ وق���انا م���اًس���أآدات الحدیث���ة س���الدرا وت���ورد

ا نض���رب ص���فًحس.. الم���ذآر ب���ين رج���ال الكنيس���ة ف���ي تل���ك الفت���رة   شقـوج���ود ع���
ون عالق���ة یك��� وق���د ،)٢( ر الص���وفّيـن���وع الشع���  ع���ن ه���ذا آل���ه فق���د یك���ون م���ن     

 ، فحول��ة ش��بابهم  وه��م ف��ي ،الم��رأة ا ع��نًديـيشون مع��ا بع�� ـمتوقع��ة ب��ين ذآ��ور یع��   
إنَّ الس����لوك الف����ردي المغ����ایر للطبيع����ة ال  : ليقـتع����[ . مارهمـوتب����این ش����دید ألع����

خاص���ة وأنَّ الكات���ب آت���ب م���ا   . ةّمم عل���ي األخ���الق الت���ي تن���ادي به���ا المس���يحيّ ـُیع���
، ویس����تند الكات����ب ع����ـلي أّن آ����ل ش����اعر   ین����اقض ذل����ك ف����ي الص����فحات الس����ابقة  

 ].صوفي هو لوطي؟؟؟؟
 
دیدي ش��� "نجلي���ز  اإلنلماـ بي���ع الغ��� يلـرف ع���ش��� ی"ورى  جریج���" الباب���ا نآ���ا

رفة الجمي���ع ـم���ع مع���.  الم���يالديس الس���ادن روم���ا ف���ي الق���روق س���ف���ي" الجم���ال 
كي�����ة مالئطيهم لمح�����ة ـ جم�����الهم یع����� " نَّوق�����ال الباب�����ا إ . " رواجه�����م  "ببس�����ب

 !!."مأواهم  ةنویجعل الج
 

ر ظ���لن، رج���ال الكنيس���ة بتج���ب ا " ب���ازل س الق���دی"وف���ي الق���رن الث���امن نص���ح  
يد ـ بع����دجلس ف����ي مقع���� إ ف����،الفت����ى الجمي����ل  ذا رأی����ت إ ": لمان الم����ردـغ����لا يل����إ
ينكم����ا بب����ل ض����ع . ياب����هثياب����ك ثال تلم����س أ يلـ ع����صح����رإند الن����وم ـ وع����،نهـع����

 ندما یتكلمـوع.. ا جوًزـ عرجًال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١ص المسيحية واللواط ) ١(
  م����ن الص����عب ":  عل����ق عليه����ا بقول����ه  " الح����افظ "لص����وفي الش����هير   آ����ان مت����رجم أش����عار ا  ْنإو) ٢( 

ق  ممش����و، ی����اقوتي الش����فاه، یص����فه بأن����ه متم����وج الخص����التيذا آ����ان عاش����قه الص����وف، إهللالتفكي����ر ف����ى ا
  !."صن البان غالقوام آ

 ــــــــــــــــ
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أو ینش���د أمام���ك ال ترف���ع عيني���ك إلي���ه، حت���ي ال ت���زرع الش���هوة ف���ي قلب���ك، وال   

لي الن���اس رؤی���ة م���ا یح���دث   ـب ع���ـلق باب���ه، أو یصع��� ـدخل مع���ه ف���ي مك���ان یغ���  ت���
 .)١("رض من دخولكما ـآان الغبداخله، مهما 

 
ل����م تس����تطع الكنيس����ة أن تخ����رج االمبراطوری����ة الروماني����ة م����ن أزمته����ا، وال    

ليها أْن ـيد الع���المي، وم���ن ث���مَّ آ���ان ع���    ـ الصع���يلـأْن تط���رح الص���يغة البدیل���ة ع���   
 يم����ن ق����وم ال توج����د ف����  . ربيةـي م����ن الجزی����رة الع����  ی����أتي التح����د يتنتظ����ر حت���� 

ش���ارة واح���دة له���ذا الس���لوك، ث���م مجتم���ع المتطه���رین ال���ذي      إرهم الج���اهلي ـشع���
ل���وال أنَّ اهللا ذآ���ر الل���واط ف���ي الق���رآن، م���ا ظنن���ت    : " یق���ول في���ه أمي���ر الم���ؤمنين 

 ".أنَّ أحًدا یفعله 
 الجزي,,,رة العربي,,,ة أنَّعي,,,ه المؤل,,,ف ب,,, ّدينكتف,,,ي بنق,,,ل األحادي,,,ث التالي,,,ة لتك,,,ذيب م,,,ا    :تعلي���ق

 : آانت خالية من اللواط في الفقرة السابقة 
 - ٥٥٤٨، ٤٠٦٩،٤٩٣٧ح,,,,ديث . غ,,,,زوة الط,,,,ائف :  ب,,,,اب- ٥٣: ف,,,,ي ص,,,,حيح البخ,,,,اري  

ح,,,دثنا هش,,,ام، ع,,,ن أبي,,,ه، ع,,,ن زين,,,ب بن,,,ت أب,,,ي س,,,لمة، ع,,,ن     : س,,,مع س,,,فيان: ح,,,دثنا الحمي,,,دي
عه يق,,,ول لعب,,,د  وعن,,,دي مخن,,,ث، فس,,,م   - ص �دخ,,,ل النب,,,ي  : " أمه,,,ا س,,,لمة رض,,,ي اهللا عنه,,,ا   

ي,,,,ا عب,,,د اهللا، أرأي,,,,ت إن ف,,,تح اهللا عل,,,يكم الط,,,,ائف غ,,,دا، فعلي,,,,ك بابن,,,ة غ,,,,بالن،      : اهللا ب,,,ن أمي,,,ة  
ق,,,ال اب,,,ن ). ال ي,,,دخلن ه,,,ؤالء عل,,,يكن: (- ص �فإنه,,,ا تقب,,,ل ب,,,أربع وت,,,دبر بثم,,,ان، وق,,,ال النب,,,ي 

: ح,,,دثنا أب,,,و أس,,,امة، ع,,,ن هش,,,ام  : ح,,,دثنا محم,,,ود . هي,,,ت: المخن,,,ث: عيين,,,ة، وق,,,ال اب,,,ن ج,,,ريج  
من,,,,ع : ش أخرج,,,,ه مس,,,,لم ف,,,,ي الس,,,,الم، ب,,,,اب  . [وه,,,,و محاض,,,,ر الط,,,,ائف يومئ,,,,ذ: زادبه,,,,ذا، و

ال,,,,ذي خلق,,,,ه خل,,,,ق  ) مخن,,,,ث. (٢١٨٠: المخن,,,,ث م,,,,ن ال,,,,دخول عل,,,,ى النس,,,,اء األجان,,,,ب، رق,,,,م   
النس,,,,اء، ويش,,,,بههن ف,,,,ي آالم,,,,ه وحرآات,,,,ه، وت,,,,ارة يك,,,,ون ه,,,,ذا خلق,,,,ه، وت,,,,ارة يك,,,,ون بتكل,,,,ف، 

تقب,,,ل . (  أي عطفت,,,ه فتعط,,,فخنث,,,ت الش,,,يء فتخن,,,ث،: وس,,,مي ب,,,ه لتكس,,,ر آالم,,,ه ولين,,,ه، يق,,,ال 
) وت,,,دبر بثم,,,ان . (وه,,,ي عك,,,ن ال,,,بطن، أي تجاعي,,,ده، فت,,,رى منه,,,ا عن,,,د إقباله,,,ا أربع,,,ا      ) ب,,,أربع

اس,,,,م المخن,,,,ث  ) هي,,,,ت. (ه,,,,ي أط,,,,راف العك,,,,ن األرب,,,,ع، ت,,,,رى منه,,,,ا وه,,,,ي م,,,,دبرة ثماني,,,,ة        
  .المذآور، وآان مولى عبد اهللا بن أمية، رضي اهللا عنه، المذآور معه

ب,,,اب من,,,ع . وي، لإلم,,,ام مح,,,ي ال,,,دين ب,,,ن ش,,,رف الن,,,ووي  ص,,,حيح مس,,,لم بش,,,رح الن,,,و وف,,,ي 
 . المخنَّث من الدُّخول على النِّساء األجانب

َح,,,دََّثَنا َوِآي,,,ٌع، ح، َوَح,,,دََّثَنا ِإْس,,,َحُق   :  َح,,,دََّثَنا َأُب,,,و َبْك,,,ِر ْب,,,ُن َأِب,,,ي َش,,,ْيَبَة، َوَأُب,,,و ُآَرْي,,,ٍب َق,,,االَ    -١
َثَنا َأُب,,,و ُآَرْي,,,ٍب، َح,,,دََّثَنا َأُب,,,و ُمَعاِوَي,,,َة، ُآلُُّه,,,ْم َع,,,ْن ِهَش,,,اٍم،  ْب,,,ُن ِإْب,,,َراِهيَم، َأْخَبَرَن,,,ا َجِري,,,ٌر، ح، َوَح,,,دَّ 

 َح,,,دََّثَنا اْب,,,ُن ُنَمْي,,,ٍر، َح,,,دََّثَنا ِهَش,,,اٌم، َع,,,ْن َأِبي,,,ِه، َع,,,ْن  -َواللَّْف,,,ُظ َه,,,َذا-ح، َوَح,,,دََّثَنا َأُب,,,و ُآَرْي,,,ٍب َأْيض,,,ًا 
 :َزْيَنَب ِبْنِت ُأمِّ َسَلَمَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة

َي,,,ا َعْب,,,َد  :  ِف,,,ي اْلَبْي,,,ِت، َفَق,,,اَل َألِخ,,,ي ُأمِّ َس,,,َلَمةَ    - ص �نَّ ُمَخنَّث,,,ًا َآ,,,اَن ِعْن,,,َدَها َوَرُس,,,وُل اِهللا    َأ
اِهللا ْب,,َن َأِب,,ي ُأَميَّ,,َة ِإْن َف,,َتَح اُهللا َعَل,,ْيُكُم الطَّ,,اِئَف َغ,,دًا، َف,,ِإنِّي َأُدلُّ,,َك َعَل,,َى ِبْن,,ِت َغ,,ْيَالَن، َفِإنََّه,,ا ُتْقِب,,ُل             

 .ٍع َوُتْدِبُر ِبَثَماٍنِبَأْرَب
 ".َال َيْدُخْل َهُؤَالِء َعَلْيُكْم : "َفَقاَل - ص �َفَسِمَعُه َرُسوُل اِهللا : َقاَل

----------------------------------------- 
وِل,,,ي ُمَخنَّ,,,ٌث، َفَك,,,اُنوا َيُعدُّوَن,,,ُه ِم,,,ْن َغْي,,,ِر أُ  - ص �َآ,,,اَن َي,,,ْدُخُل َعَل,,,ى َأْزَواِج النَِّب,,,يِّ   : (قوله,,,ا
 .اِإلْرَبِة

  ِإَذا:  َيْومًا َوُهَو ِعْنَد َبْعِض ِنَساِئِه، َوُهَو َيْنَعُت اْمَرَأًة، َقاَل- ص-َقاَل َفَدَخَل النَِّبيُّ 



 
 
 

َأَال َأَرَى َه,,,,َذا : - ص �َأْقَبَل,,,,ْت َأْقَبَل,,,,ْت ِب,,,,َأْرَبٍع، َوِإَذا َأْدَب,,,,َرْت َأْدَب,,,,َرْت ِبَثَم,,,,اٍن، َفَق,,,,اَل النَِّب,,,,يُّ      
 )١٤/١٦٣: ص/ج). (َفَحَجُبوُه: ِرُف َما َهُهَنا، َال َيْدُخَلنَّ َعَلْيُكنَّ، َقاَلْتَيْع

 َوَح,,,,دََّثَنا َعْب,,,,ُد ْب,,,,ُن ُحَمْي,,,,ٍد، َأْخَبَرَن,,,,ا َعْب,,,,ُد ال,,,,رَّزَّاِق، َع,,,,ْن َمْعَم,,,,ٍر، َع,,,,ِن الزُّْه,,,,ِريِّ، َع,,,,ْن      -٢
 ُمَخنَّ,,,ٌث، َفَك,,,اُنوا َيُعدُّوَن,,,ُه   - ص-ِج النَِّب,,,يِّ َآ,,,اَن َي,,,ْدُخُل َعَل,,,ى َأْزَوا  : ُع,,,ْرَوَة، َع,,,ْن َعاِئَش,,,َة َقاَل,,,تْ   

 .ِمْن َغْيِر ُأوِلي اِإلْرَبِة
ِإَذا :  َيْوم,,,ًا َوُه,,,َو ِعْن,,,َد َبْع,,,ِض ِنَس,,,اِئِه، َوُه,,,َو َيْنَع,,,ُت اْم,,,َرَأًة، َق,,,الَ       - ص-َف,,,َدَخَل النَِّب,,,يُّ  : َق,,,اَل

 .ْت ِبَثَماٍنَأْقَبَلْت َأْقَبَلْت ِبَأْرَبٍع، َوِإَذا َأْدَبَرْت َأْدَبَر
 ".َأَال َأَرَى َهَذا َيْعِرُف َما َهُهَنا، َال َيْدُخَلنَّ َعَلْيُكنَّ: "- ص �َفَقاَل النَِّبيُّ 

 .َفَحَجُبوُه: َقاَلْت
----------------------------------------- 

 ه,,,,و بكس,,,,ر النُّ,,,,ون، وفتحه,,,,ا، وه,,,,و الَّ,,,,ذي يش,,,,به النِّس,,,,اء ف,,,,ي : المخنِّ,,,,ث: ق,,,,ال أه,,,,ل اللُّغ,,,,ة
أخالق,,,,,ه، وآالم,,,,,ه، وحرآات,,,,,ه، وت,,,,,ارة يك,,,,,ون ه,,,,,ذا خلق,,,,,ه م,,,,,ن األص,,,,,ل، وت,,,,,ارة بتكلُّ,,,,,ف        

 .وسنوضحهما
أرب,,,,ع : تقب,,,,ل ب,,,,أربع، وت,,,,دبر بثم,,,,ان، أي : معن,,,,ى قول,,,,ه: ق,,,,ال أب,,,,و عبي,,,,د وس,,,,ائر العلم,,,,اء  

أنَّ له,,,ا أرب,,,ع عك,,,ن، تقب,,,ل به,,,نَّ م,,,ن آ,,,ل ناحي,,,ة ثنت,,,ان،   : ومعن,,,اه: عك,,,ن، وثم,,,ان عك,,,ن، ق,,,الوا 
 .ذا أدبرت صارت األطراف ثمانيةولكلِّ واحدة طرفان، فإ

األط,,,راف، : بثم,,,ان، وآ,,,ان أص,,,له أن يق,,,ول بثماني,,,ة، ف,,,إنَّ الم,,,راد  : وإنَّم,,,ا ذآ,,,ر فق,,,ال: ق,,,الوا
 ص �وه,,ي م,,ذآَّرة، ألنَّ,,ه ل,,م ي,,ذآر لف,,ظ الم,,ذآَّر، ومت,,ى ل,,م ي,,ذآره ج,,از ح,,ذف اله,,اء، آقول,,ه            

 .المسألة هناك واضحةسبقت " َمْن َصاَم َرَمَضان َوَأْتَبَعُه ِبِستٍّ ِمْن َشوَّال" -
وأمَّ,,,ا دخ,,,ول ه,,,ذا المخنَّ,,,ث أوًَّال عل,,,ى أمَّه,,,ات الم,,,ؤمنين فق,,,د ب,,,يِّن س,,,ببه ف,,,ي ه,,,ذا الح,,,ديث،     
ب,,أنَّهم آ,,انوا يعتقدون,,ه م,,ن غي,,ر أول,,ي اإلرب,,ة، وأنَّ,,ه مب,,اح دخول,,ه عل,,يهنَّ، فلمَّ,,ا س,,مع من,,ه ه,,ذا           

 . الدُّخول-َسلََّمَصلَّى اُهللا َعَلْيِه َو-الكالم علم أنَّه من أولي اإلربة، فمنعه 
من,,ع المخَّن,,ث م,,ن ال,,دُّخول عل,,ى النِّس,,,اء، وم,,نعهنَّ م,,ن الظُّه,,ور علي,,ه، وبي,,ان أنَّ ل,,,ه           : ففي,,ه 

حك,,,,,م الرِّج,,,,,ال الفح,,,,,ول ال,,,,,رَّاغبين ف,,,,,ي النِّس,,,,,اء ف,,,,,ي ه,,,,,ذا المعن,,,,,ى، وآ,,,,,ذا حك,,,,,م الخص,,,,,يُّ، 
 .والمجبوب ذآره، واُهللا أعلم

 .واختلف في اسم هذا المخنَّث
هي,,,ت، بكس,,,ر اله,,,اء، ومثنَّ,,,اة تح,,,ت س,,,اآنة، ث,,,مَّ مثنَّ,,,اة        :  أنَّ اس,,,مهاألش,,,هر: ق,,,ال القاض,,,ي 

 .فوق
 .هنب بالنون والباء الموحَّدة، قاله ابن درستويه: صوابه: وقيل: قال
 .إنَّما سواه تصحيف: وقال
 .األحمق: والهنب: قال

م,,,اتع، بالمثنَّ,,,اة ف,,,وق م,,,ولى فاخت,,,ة المخزوميَّ,,,ة، وج,,,اء ه,,,ذا ف,,,ي ح,,,ديث آخ,,,ر ذآ,,,ر      : وقي,,,ل
 غ,,,,رَّب ماتع,,,,ًا ه,,,,ذا، وهيت,,,,ًا إل,,,,ى الحم,,,,ى، ذآ,,,,ره      -َص,,,,لَّى اُهللا َعَلْي,,,,ِه َوَس,,,,لَّمَ  -أنَّ النَّب,,,,يَّ : هفي,,,,

 .الواقديُّ
أن,,,ه، : نح,,,و الحكاي,,,ة ع,,,ن مخنَّ,,,ث آ,,,ان بالمدين,,,ة، يق,,,ال ل,,,ه   : وذآ,,,ر أب,,,و منص,,,ور الب,,,ادرديُّ 

 . والمحفوظ أنَّه هيت نفاه إلى حمراء األسد،-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم-وذآر أنَّ النَّبيَّ 
 :وإخراجه ونفيه آان لثالثة معان: قال العلماء
المعن,,,ى الم,,,ذآور ف,,,ي الح,,,ديث أنَّ,,,ه آ,,,ان يظ,,,نُّ أنَّ,,,ه م,,,ن غي,,,ر أول,,,ي اإلرب,,,ة، وآ,,,ان   : أح,,,دها

 .منهم، ويتكتَّم بذلك
وص,,,,,فه النِّس,,,,,اء ومحاس,,,,,نهنَّ، وع,,,,,وراتهنَّ بحض,,,,,رة الرِّج,,,,,ال، وق,,,,,د نه,,,,,ي أن     : والثَّ,,,,,اني

 )١٤/١٦٤: ص/ج. (ة لزوجها، فكيف إذا وصفها الرَّجل للرِّجالتصف المرأة المرأ



 
 

أنَّ,,ه ظه,,ر ل,,ه من,,ه أنَّ,,ه آ,,ان يطَّل,,ع م,,ن النِّس,,اء، وأجس,,امهنَّ، وع,,وراتهنَّ عل,,ى م,,ا            : والثَّال,,ث
أنَّ,,ه ) مس,,لم(ال يطَّل,,ع علي,,ه آثي,,ر م,,ن النِّس,,اء، فكي,,ف الرِّج,,ال ال س,,يَّما عل,,ى م,,ا ج,,اء ف,,ي غي,,ر           

 .فرجها وحواليه، واُهللا أعلم: ن رجليها، أيوصفها حتَّى وصف ما بي
إش,,,,ارة إل,,,,ى جمي,,,,ع المخنَّث,,,,ين لم,,,,ا رأى م,,,,ن    ) َال َي,,,,ْدُخْل َه,,,,ُؤَالِء َعَل,,,,ْيُكمْ  ( :- ص �قول,,,,ه 

 .وصفهم للنِّساء، ومعرفتهم ما يعرفه للرِّجال منهنَّ
 :المخنَّث ضربان: قال العلماء
ق النِّس,,,,اء، وزيَّه,,,,نَّ، وآالمه,,,,نَّ،  م,,,,ن خل,,,,ق آ,,,,ذلك، ول,,,,م يتكلَّ,,,,ف التَّخلُّ,,,,ق ب,,,,أخال  : أح,,,,دهما

وحرآ,,,,,اتهنَّ، ب,,,,,ل ه,,,,,و خلق,,,,,ة خلق,,,,,ه اُهللا عليه,,,,,ا، فه,,,,,ذا الذمٌّ علي,,,,,ه، وال عت,,,,,ٌب، وال إث,,,,,م، وال 
 -َص,,,لَّى اُهللا َعَلْي,,,ِه َوَس,,,لَّمَ -عقوب,,,ة، ألنَّ,,,ه مع,,,ذور ال ص,,,نع ل,,,ه ف,,,ي ذل,,,ك، وله,,,ذا ل,,,م ينك,,,ر النَّب,,,يُّ    

 ه,,و علي,,ه ح,,ين آ,,ان م,,ن أص,,ل خلقت,,ه، وإنَّم,,ا أنك,,ر        أوًَّال دخول,,ه عل,,ى النِّس,,اء، وال خلق,,ه الَّ,,ذي    
 .عليه بعد ذلك معرفته ألوصاف النِّساء، ولم ينكر صفته، وآونه مخنَّثًا

ه,,و م,,ن ل,,م يك,,ن ل,,ه ذل,,ك خلق,,ة، ب,,ل يتكلَّ,,ف أخ,,الق النِّس,,اء،         : الضَّ,,رب الثَّ,,اني م,,ن المخنَّ,,ث   
 الم,,,,ذموم الَّ,,,,ذي ج,,,,اء ف,,,,ي    وحرآ,,,,اتهنَّ، وهي,,,,آتهنَّ، وآالمه,,,,نَّ، ويتزيَّ,,,,ا ب,,,,زيِّهنَّ، فه,,,,ذا ه,,,,و      

َلَع,,,َن اُهللا الُمَتَش,,,بَِّهاِت ِم,,,َن النَِّس,,,اِء   : "األحادي,,,ث الصَّ,,,حيحة لعن,,,ه، وه,,,و بمعن,,,ى الح,,,ديث اآلخ,,,ر    
وأمَّ,,,,ا الضَّ,,,,رب األوَّل، فل,,,,يس بملع,,,,ون، ول,,,,و   ) ِبالرَِّج,,,,اِل، َوالُمَتَش,,,,بِِّهْيَن ِبالنَِّس,,,,اِء ِم,,,,َن الرَِّج,,,,الِ  

  .واُهللا أعلمآان ملعونًا لما أقرَّه أوًَّال، 
 ونكتف,,ي ب,,ذلك حي,,ث آ,,ان ي,,دخل بي,,ت الرس,,ول نفس,,ه مخنث,,ين، تنف,,ي ه,,ذه األحادي,,ث قول,,ه             

 ] بأن اللواط لم ُيعرف عند العرب قبل اإلسالم
 

ج����اء التح����دي م����ن أبع����د المجتمع����ات ت����أثرا باالنهي����ار الروم����اني والفارس����ي،  
الم ج����اء اإلس����.  والغ����ربقبدی����ة ب����ين الش����رأل دورات المواجه����ة انم���� ف����ي دورة

ولك����ن .  وجن����وب وغ����رب البح����ر األب����يضقرش����وآنيس����تها م����ن  یط����رد بيزنط����ة
 ،قطت بيزنط���ةس���وربم���ا ل���و .. م���ن أن تس���تجيب للتح���دي    آان���ت أعج���زلكنيس���ةا

ل، لعج�����ل ذل�����ك بنه�����وض ربي األّوـا م�����ع موج�����ة الف�����تح الع�����آم�����ا آ�����ان متوقًع�����
 ش����ارلمان  أنَّي حت����.تجابة للتح����دي اإلس����طلـ ع����لكنيس����ة بق����اء الك����نو. أوروب����ا 

ه س����ر ع����ن یأّبـع����" ة المس����يحّي أوروب����ا" س ّس����ه مؤي یص����ف نفس����ه بأنَّ���� ال����ذ
 يلـالمؤرخ���ون ع���  وق���د أجم���ع . لكنيس���ة اف���يي االنحراف���ات وانزعاج���ه م���ن تفّش��� 

 ا لألب������اطرةا تاریخًي������ یجع������ل م�����ن نفس������ه امت�����دادً   أْنيلـه وإن ح������رص ع����� أنَّ����� 
  ال إ،الرومان

 
 مع بتفش���يس���ولم���ا . ا م���ن ناحي���ة الم���زاج الجنس���ي   ه آ���ان یخ���الفهم تماًم���  أنَّ���

فة ب���ين الرهب���ان ه���ي األم���ل ف���ي خ���الص     ـ الع���إنَّ" : الل���واط ب���ين الرهب���ان ق���ال  
 آل

 ـــــــــــــــــــــــــ
  الق����رن� هجری����ة ١٦١( عيد الث����وري ع����ام  س����يان ب����ن س����فة حكای����ا مش����ابها ف����ى  نجد نًص����س����) ١( 
 .. عن���ي خرج���وهأ ": اًحئ الوج���ه ص���ا نال���ذي رف���ض أن ی���دخل الحم���ام م���ع ص���بي حس���   ) ع الم���يالدي س���التا

 نص��يحة   آ��ذلك .ا وم��ع آ��ل ص��بي جمي��ل بض��عة عش��ر ش��يطانً      ،ايطاًنش��  م��ع آ��ل ام��رأة    نَّإ وق��ال  ،"ه اخرج��و
لين��ا  إب��ه   ال تج��يء": م��ام أحم��د للرج��ل ال��ذي ج��اء مجلس��ه ومع��ه ص��بي جمي��ل ه��و اب��ن أخت��ه فق��ال ل��ه             اإل

  صرئكب���ا ال"ال یظ���ن ب���ك م���ن ال یعرف���ك وال یعرف���ه الس���وء    ئ وال تم���ش مع���ه ف���ي طری���ق ل���  "م���رة أخ���رى  
  .يمس الدین الذهبشمام الحافظ خ اإلسالم اإل لمؤّر٥٩

 ــــــــــــــــ



 
-١١٠- 

 
نفس���هم م���ن ه���ذه  أ لحمای���ة سفنة بك���بح ال���س���ين رج���ال الكص���حون. ينيحّيس���الم
 ْنة ب���ين ال���ذین یج���ب أّص���اخه وت���مملك ي ف��� یس���مح به���ا ْنه ال یمك���ن أل ألنَّ���ئ���الرذا

 ."دوة ـیكونوا ق
 

وال ،  الحمي����د " الخل����ق" أو " لفك����ر ا"وج����ود كف����ي یه ال ح أنَّ����وه����ذا یوّض���� 
 ذل���ك ن ب���ل الب���د م���ن اقت���را ق،ة األخ���ال بأهمّي���ي ال���واع"يم ظـ الع���"الرج���ل ي حت���
 .حضاري فـبموق
 

 لآ��� نَّأ ه���ي ، الظ���اهرة الت���ي نس���جلها ي أو حت���،رحه هن���اـوالق���انون ال���ذي نط��� 
 ب�����دأت بمحارب�����ة الل�����واط والتش�����دد ف�����ي  ،الحض�����ارات الت�����ي انتص�����رت وقام�����ت 

 يا م������ا ت������تهم خص������مها الحض������ارليه، وه������ى غالًب������ـوالمعاقب������ة ع������ ت������همطارد
ف����إذا م����ا انتص����رت الحض����ارة وزال التح����دي    .. الل����واط "  جریم����ة "بممارس����ة 
  .امحت معهس انتشر فيها اللواط وت،المواجه لها

 ــــــــــــــــ
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 أوروبا والشرق واللـواط
 

ص����الح ف����ي أوروب����ا الغربي����ة أو   ش واإلنتع����ام����ع الح����روب الص����ليبية ب����دأ اال  
 ،ي آان���ت ق���د ب���دأت  االس���تجابة للتح���دّ ذل���ك أنَّ . اف���ي الكنيس���ة أیًض��� و ،المس���يحية

أو الحرآ���ات  ئس المنش���قة  وظه���ور الكن���ا.نيس���ةك اليلـكل الث���ورة ع���ش���خ���ذت ّتإو
تهم���ون ب���اللواط ف���ي  الح���روب الص���ليبية ُی ا م���ن أبط���ال  ع���دًدول���و أنَّ. ةص���الحّياإل

الس����لوك  ثب����ات ذل����ك  إب المش����اهير وّقـ تع����ف����يص����ة صات المتخس����بع����ض الدرا
د س���� ریتش����ارد قل����ب األ أنَّ-ن آل ا-د ؤّآ����یات س����ليهم، فه����ذا الن����وع م����ن الدراـع����

 . فرنسامع فيليب ملك  عالقة ما يلـآان ع
 

 اإلستجابة الناجحة للتحدي اإلسالمي
 يلـ الجدی�����دة ف�����ي غ�����رب أوروب�����ا وانتص�����ار المس�����يحيين ع����� ئس الكن�����ا أنَّإالَّ

تجابة لت اإلس����، آله����ا ش����كّ الجزوی����ت المس����لمين ف����ي أس����بانيا، وظه����ور حرآ����ة    
مة س���� وحايه����ذه االس����تجابة تلق����ت دفع����ة أخ����ر    . المي اإلس����الناجح����ة للتح����دي 

 فتراجع����ت الكنيس����ة  ،نط����ة م����ن الطری����ق ز ی����د األت����راك ال����ذین أزاح����وا بي  يلـع����
 "ة س��� الروس���يا المقد" يل���إا ا وتقش���ًف أج���زاء أوروب���ا تخلًف��� أآث���ر يل���إالش���رقية 

الروس����يا " تجابة للتح����دي ف����ي وانطلق����ت اإلس����" .. الثالث����ة  روم����ا" أو آنيس����ة 
 لفك��رف��ي ا ش��ارةإالي��وم ال توج��د أی��ة     يه حت��والح��ظ أنَّ�� .  الي��وميل��إ وم��ا زال��ت  "

 مش����اهير الفك����ر  ب����ل إنَّ.. بق الث����ورة ع����ن أدب الل����واط   س����فيم����ا  ال وس����يالرو
 ،ية جنس���يةـ بمشاع���ية ح���المينـروس���يا الشيوع���   يل���إوا ـرع���ـ هناألوروب���ي ال���ذی 

 بينئادوا خاـع
 ــــــــــــــــ
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 ول���ةدلم بش���دة ف���ي ا  اتهمه���م ب���اللواط المح���رّ ي ألن النظ���ام الس���وفيت ،رافض���ين

ية س�����ة والقياص�����رة مس�����يرة األم�����ة الروس�����الكني وق�����د ق�����ادت . .. " الالدیني�����ة "
 ف���ي وب���ا ث���ّمأور س���الم ف���ى  اإليلـ، وه���و القض���اء ع���رّيـغ���خ���الل ه���دف واح���د ل���م یت

ربية ـ الغ���رب ودول أوروب���ا الغ���  ئسبينم���ا آان���ت آن���ا  . ربيةـ والغ���يطس���يا الوس���آ
 قفریقي���ا وش���رإ ف���ي يالمالحض���اري ح���ول وف���ي قل���ب الع���الم اإلس���  تش���ق طریقه���ا

 تتض���ح لن���ا المس���لكية  ،يةبرـالحض���ارة الغ��� اء ن���ملية بـوخ���الل ع���. يا وجنوبه���اس���آ
ا ًم��� محّرظ���ّل ه  أنَّ���ين���ر "  الل���واط" وم���ن زاوی���ة ،ليه���اإالحض���اریة الت���ي أش���رنا  

لت ص����ربية ق����د وـ آان����ت الحض����ارة الغ���� ْنإ و.شرینـ منتص����ف الق����رن الع���� يحت����
ات س��� بع���ض الدرا ول���و أنَّ.شرـع ع���س���نح���دارها ف���ي الق���رن التا  إذروته���ا وب���دأ  
 ألنَّ. ةس���نينا ف���ي ه���ذه الدراـال یع���  للملك���ة فيكتوری���ا، ولك���ن ذل���ك  قتنس���ب الس���حا
والملك�����ة . لنـع����� ه�����و الُم-آم�����ا قلن�����ا  -لوك الح�����اآمين س�����نينا م�����ن ـال�����ذي یع�����

 "قوبات أب���دت دهش���تها ونفيه���ا وج���ود ـ ق���انون الع���ليهاـع���فيكتوری���ا لم���ا ع���رض  
ب ـطيت للشع���ـفه���ذه ه���ى الص���ورة الت���ي أع��� ! .. ين النس���اءب��� "مث���ل ه���ذا الش���يء 

جدی���دة لت���اج   لك���ي یری���ق المزی���د م���ن دم���ه م���ن أج���ل ض���م ممتلك���ات    ،البریط���اني
 !فيفةـالملكة المسيحية الع

 
 النص����وص لهض����ة بح����ذف وتع����دیل آ���� ف����ي أوروب����ا الناوق����د قام����ت الرقاب����ة  

 " االنح������الل "تبعاد س������ریقي والروم������اني الـغ������إل الت������راث ا ف������ي وردتيالت������
 يب إل�����س�����وُن. "يدة اش�����تهرت بجماله�����ا  س����� "ي ل إل�����يق س�����قراط تح�����وّ شـع�����ف

 "! سة الكت���اب المق���د ءراق���ا ب مت���أثًر "دانت���ه لل���واطإكاره واس���تن ،ا آ���ذًبنوط���أفال
 نَّ إ":  قول����هن م����ًالفب����د" الح����ب  نف���� "اب����ه آتي ف���� "د أوفي����"  لاوق����ح����ت أنقو
يرن���ي ث ال ینلماـالغ��� قشـ وع���" يدلت إل��� ُع���" يي���ة ل��� ب أق���ل جاذنلماـق الغ���شـع���
ا ن��� ه نم��� و": " تزوی���ره " يلـي ع��� حيس���ش���ر الملق الناـوع��� "  قط���الإل ايلـع���
ر شـع ع���� س����  التانوحت����ى الق����ر . "ا ًي���� ط ل����م یك����ن لو " أوفي����د  " نَّب����ين ل����ك أ تی

ف����ي ط الل����وا صوص���� ع����ن ش����ر ن"ررة ح���� الم" أوروب����ا ف����ي نش����رولناا تذرـاع����
 ). ي الث���انس���ير العباصـاء م���ن الع��� دابت���( ر االنهي���ار صـع���ف���ي ي مالاألدب اإلس���

 قص����صقل����ب المت����رجم البریط����اني آ����ل    . يس����الفار"  ديـع����س" فف����ى أش����عار  
 منتص���ف يوحت���. ي���ثن التأءافة ت���اإض���ب"  ييع���ب ط"  ح���ّبيل���إ نلماـشق الغ���ـع���
  )١("  حافظ "زل ـد غئصاق نَّرین فإشـ العنالقر

 ـــــــــــــــــــــــ
ت���نس وال ، ١٩٢٧ ع���ام یس ف���ي ب���ار یحةرص��� ةبع���طش���رث ن نولك���. م���د الح���افظ ح ال���دن مس ش���م)١(

وربم���ا یق���ال أنَّ الغ���زل بالم���ذآر ل���يس آل���ه لواًط���ا ف���ي الش���عر العرب���ي ألن القافي���ة     "! س���باقة " أنَّ ب���اریس 
وه���ى وجه���ة . ل���ي بع���ض الش���عراء، الغ���زل ف���ي الحبي���ب ول���يس الحبيب���ةواإلع���راب فرض���ت إل���ي ح���د آبي���ر ع

نظ���ر، ولك���ن ال نمي���ل إليه���ا آ���ل المي���ل، ألنَّ ه���ذه الض���رورة اللغوی���ة، ل���م تظه���ر ف���ى الش���عر الج���اهلى وال            
  . .شعر عمر بن أبى ربيعة علي سبيل المثال 

  ــــــــــــــــ 
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انظ�����ر طبع�����ة أ( يين یكم�����رم أخالقي�����ات األوروی�����ين واألئمازال�����ت تح�����ور ل�����تال

آ�����ذلك ح�����ذفت أبي�����ات الغ�����زل بالم�����ذآر م�����ن        ) ١٩٤٧ - یك�����ا أمر-آامبری�����دج 
"  ش���ارلس ی���الت  " ق���ال ١٩٦٩وف���ى ع���ام  . ترجم���ت ندماـيات الخي���ام ع��� ـرباع���
دون ترجم����ة الج����احظ ترجم����ة أمين����ة، لم����ا ف����ي     الحي����اء والحش����مة تح����والن إنَّ

تذر ف���ي الطبع���ة  ـ اع���آم���ا. الجنس���ي آتابات���ه م���ن ص���راحة فيم���ا یتعل���ق بالش���ذوذ   
 آ����ان ل����م یج����د  ْنإو.. لمان ـغ���� واليب مح����اورة الج����وارلكت����ااألجنبي����ة لتحقيق����ه 

 .١٩٥٧ بيروت ربية التى نشرت فيـ الطبعة العيضرورة للحياء ف 
 
ف لوم ل�����وط المخ�����اق�����ع�����ل ف)  م ١٥٦٤ - ١٤٨٣( ر ث م�����ارتن ل�����وند أداق�����و
  ." فيهمنيطاشه السرـالذى غ يعةبللط

 
 ةتانتيتس�������مفلس�������ف البرو) م ١٥٦٤ - ١٥٠٩(  نالفآ�������ذلك ج�������ون آ������� و"
 ."نجاب تستهدف اإلنواع الجنس التى ال  أدان آلأ

 
ا یك��� ف���ي أوروب���ا وأمر- الي���وم ي الق���انون م���ازال یط���ارد حت��� رنا ف���إنَّش���وآم���ا أ

خ الش���ذوذ الجنس���ي ف���ي الع���الم    وآم���ا یق���ول م���ؤرّ  ، لل���وطيينيالفك���ر  النش���اط�
ش�����واذ الض�����طهاد ط�����وال ض ال تع�����ّر ل�����م یح�����دث أْن،بوزی�����ل  ج�����ون،المس�����يحي

شرین وآلن���ا ـرضوا ل���ه ف���ي مطل���ع الق���رن الع���ـم���ا تع���  لمث���ل،ت���اریخهم ف���ي الغ���رب
الدیموقراطي���ة والليبرالي���ة   ف���ى بریطاني���ا  "ر وایل���دس���كاوأ" یع���رف آي���ف تحط���م  

 يتح���اد الس���وفيت الل���م یج���د ا  وآم���ا ذآرن���ا . ااًبش���شق ـ ألن���ه آ���ان یع���  ی���ةوالتحرر
 ه اتهامه بأنَّ إال"دریه جيد نأ" تهمة یدمر بها سمعة 

  ــــــــــــــــ 
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 ف����ي المج����تمح الممل����وآي المنه����ار لا ومقب����ووالل����واط آ����ان منتش����ًر .. يوطل����

اب ش����ب آ����ان یض����م زه����رة   ي أآث����ر من����ه ف����ي ج����يش ن����ابليون ال����ذ    ف����ي مص����ر 
 .)١(اسفرن

 
العج���ز ع���ن اآتش���اف   ي،  م���ن ق���وانين االنهي���ار الحض���ار    أنَّيوق���د أش���رنا إل���  

ع����ن مواجهت����ه، ولك����ن المجتم����ع یح����س بأن����ه     ز وبالت����الى العج����،ي����ارر االنهس����
 ير إلئاس

 ــــــــــــــــــــــــــــ
وان وم�����ات البلي�����غ النجي�����ب والنبي�����ه األری�����ب ن�����ادرة الزم�����ان وفری�����د األ"  ف�����ى ت�����راجم الجبرت�����ى )١(
 ... .هير بالخشابش الدعسماعيل بن سجله السيد اأ ومن ي تعال محبنا في اهللاخونا،أ

  جمي���ل الص���ورة لطي���ف ناآ��� ماء آت���ابهس���ا م���ن رؤ عل���ق ش���اًبْنأا وردت الفرنس���اویة لمص���ر اتف���ق  ولم���
 خ����ر ووق����ع بينهم����ا ت����واددلآلفلتل����ك المجانس����ة م����ال آ����ل منهم����ا .. ربي����ة العا ب����بعض العل����وم لطب����ع عالًم����ا
نظ��م  وقئ��ت��رجم الش��عر الرا لم الوعن��د ذل��ك ق��ا  .. خ��ر ان ال یق��در أح��دهما عل��ى مفارق��ة اآل   تص��اف حت��ى آ��  و
  .ق مما قاله فيهئزل الفاغلا

 ذاري بل حال نسكيـخلعت ع لقته لؤلؤي الثفر باسمه فيهـع
 

 هنَّ���أغل���ب الظ���ن ری���ج أ هس���ماخ���ر آ هن���اك انول���م یك���ن ه���ذا الفرنس���ي ه���و وح���ده عش���يق الش���يخ ب���ل آ���  
  . . ریج يّمس یآخري فوله :  قولهند عیز المؤرخ لم ضا من جنود الحملة الفرنسية ألّنیًضأ

 :ا في الغزل بریج هذا منهابياًتأورد أثم 
 

واطفه ببرد ثنایاك الشهية والثغر واصــل بنـار الخـــد قلبى
  .أریج شـذاها قد تبّسم عن عطر أریـج ذآى المسك أنفـاسك التي
 .بروحى یــوم جد النوي سيريولما وقفنا للوداع عشية وأمسي

  
 ه ف����ي معش����وقه ال����ذي بقول���� آورذل���� ام المت����رجض����ه عار" العط����ار قص����يدة  حس����نولم����ا ق����ال الش����يخ  

  .لخإ ".. ذآرناه 
ث���م  ورد ذل���كأجبرت���ى ال���ذي ال الش���يخ قض���يتنا ولك���ن ترجم���ة يول���يس عش���ق الش���يخ للفت���ى الفرنس���ي ه���

 يعل��� ه آ���ان آثي���ر االنتق���اد نَّ���أ م���ع ".. ال خض���وعه لزوجت���ه إي���وب لع ام���ن الش���يخ الخش���اب يل���م یأخ���ذ عل��� 
ن حس�����و ة الس�����المهللانس�����أل ا.. ه الم�����رأة وحواش�����يها   ه�����ذل�����ي فعل�����ه وانقي�����اده إ يغي�����ره فيم�����ا ال ی�����دان 

  ...."ةبالعاق
  !! . ما ینقد يما عشق جنود جيش االحتالل فلم یجد فيه الجبرتأ 
 !!ش البربريجي  لجندى في حزم الظاهرنبانذآره عن عشق صدیق سذا بما هقارن و

  ــــــــــــــــ  
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 أو مقاوم���ة ختح���اول وق���ف عجل���ة الت���اری  وم���ن ث���م تق���ع انتفاض���ات   . ال���زوال 
 "وم���ن هن���ا تتفج���ر نوب���ات    . ه المجتم���ع نح���و مص���يره  الت���ي توّج���  رادة الفن���اءإ
الت وتش���ن الحم��� .  الجنس���ية"الحری���ات " الت���ي تب���يح  نين فتلغ���ي الق���وا " فة ـع���
ضب ال���رب ـأو یثي���رون غ��� ، ال���دمار للمجتم���ع   یجلب���وننال���ذی" لش���واذ ا " يلـع���
 وليس����ت ي،نح����الل الحض����ار  اال ه����ي ظ����واهر  ه����ذه أّنع����نفل الجمي����ع ـویغ����.. 

  ف���إنَّ،المحافظ���ة ف���ي الغ���رب   ه���ذا التفس���ير لفه���م الموج���ات  ذا ص���ّحإ.. مس���بباته 
 ،المس���يحي للج���نس  نف الع���داءـوه���و ع��� . لة یحت���اج لتأّم��� یق���ل أهمّي���  الا ًرتفس���ي

 ي الت���وراتلتفكي���را يطرةس��� بحك���مدیة ئقاـ ل���يس م���ن الناحي���ة الع��� ،وبال���ذات الل���واط
الحض���ارة   نهض���ة أوروب���ا، أو نهض���ة  ألنَّ،اا تاریخًي���ل أیًض��� المس���يحية، ب��� يلـع���
  واته���ام جمي���ع ". الل���واط " يلـواء ع���ـع���شية المعاص���رة اقترن���ت بحمل���ة   برـالغ���

وب ـ شع����يلمين إل����س���� أو الم����ذهبيين بممارس����ته، م����ن المنالخص����وم الحض����اریي
دید ش��� يربـغ��� ال�ین المس���يحي لتكوف���ا! لهيك���ل فرس���ان ايالالتيني���ة حت��� یك���ا أمر

 ه������ذا  إال أّن،ر بالهزیم������ة الحض������اریة أم������ام انتش������ارهاـیشع������، لل������واطالع������داء 
ف�����ي الغ�����رب ه�����و دلي�����ل انهي�����ار ه�����ذه      "  يال�����دیمقراط  " االنتش�����ار الس�����احق 

حض���اري، وآ���ان به���ا بقي���ة   إذا جوبه���ت بتح���ٍد وه���و ل���ن یتوق���ف إالَّ .. الحض���ارة 
 يس����الماإل  يآم����ا اس����تجابت للتح����د. ه����ذا التح����ديلتجيب س����لها تـم����ن ق����وة تجع����

وليس�����ت .. واالنه�����زام  يبوبةـشرة ق�����رون م�����ن الغ�����ـليه بع�����د ع�����ـع�����وانتص�����رت 
ي  تنظي������ر التح������دّ يلـية ع������برـكف فالس������فة الحض������ارة الغ������ ـ یع������ْنأمص������ادفة 

 ه����ذه الحض����ارة الي����وم یمك����ن ال����ذى ّولع����دتباره اـ باع�����خ����رى أ م����رة يالمس����اإل
  وی���تالزم ه���ذا البح���ث ع���ن الع���دوّ - يخ���رأص���فوفها والنه���وض م���رة  م���ن توحي���د
ع���الم لها آان���ت خل���ف اإلـلع���. رس���ة ض���د الل���واطشمل���ة جدی���دة ح  م���ع� ياإلس���الم

 آراهي���ة الل���واط خل���ف   نَّأض ـتقد البع���ـ ب���ل ویع��� -األی���دز  ال���ذى ف���از ب���ه م���رض   
 .!!!ن معالجتهـ بالذات عس الوالیات المتحدةـتقاع
 

رتق����اء نين النش����وء واإلس����المية نف����س ق����وا   الحض����ارة اإليلـم����رت ع���� وق����د 
ات ئن���اكنون الع���ام ال���ذى تخض���ع ل���ه آ���ل ال   الق���ا،الص���يرورة والع���دم والت���دهور أو
 ل����يس إال ظ����اهرة مادی����ة، وإن استرش����د فت����رة     ياإلس����الم والمجتم����ع. المادی����ة

 .ير مادیةـقيدة غـبع
 

ه����ى تل����ك ، س����المية أو ال����ذروةح����ول ف����ي الحض����ارة اإلوأن����ا أعتب����ر نقط����ة الت
 القصة

  ــــــــــــــــ 
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 تمط���ر خ���ارج  حابة الع���ابرة أْن الس���د،ندما تح���دى ه���ارون الرش���ي ـالرمزی���ة ع��� 

ة د الوح�����قالمؤرخ�����ون بع�����د ذل�����ك تم�����ز   وق�����د س�����جل  ! بهئلطة جب�����اة ض�����را س�����
يس�����جل الوص�����ول س يخ الحض�����ار الم�����ؤّرلك�����نو الميةس�����ية للدول�����ة اإلس�����السيا
 والث���روة ،والمخترع���ات لوم ـ ف���ي الع��� ي،ج النم���و الحض���ار ئ وظه���ور نت���ا ،للقم���ة
 ب����دأ ي، والس����لوآيفك����ر والي ث����م الت����رف الم����اد ، والفن����ون، والثقاف����ة،ل����ةئالها
 . ..والرومانية  ریقيةـغد الحضارة اإلـ، بعالحضارة اإلسالمية صر ـع

 
 عاص�����مة ش م ف�����ى نف�����س موق�����ع آ�����ي  ٧٦٣ي�����ت ع�����ام  ن بداد ق�����دآان�����ت بغ����� 
 وبجه���ود .بر الت���اریخـم���ة ع��� اآالمتر  وب���دأت التكنولوجي���ا  ،ومریةس���الحض���ارة ال

ی���ؤمن   ال���ذى ،س���المي، تتفاع���ل ف���ي حض���انة الفك���ر اإل   آ���ل الحض���ارات الس���ابقة  
، أو !!؟؟نصریةـر م����ن الع���� والمتح����ّر، ورف����ض التقي����د المس����بق ،بحری����ة البح����ث

ير الخاض�������ع ـ وغ������ ،!!؟؟نثقاف������ة ج������نس مع������يّ    ب ض������د حض������ارة أو   ّصـالتع������ 
ا  مم���ا جع���ل آثي���رً  ،مية الن���ادرةلـلع��� األمان���ة ايض���افة إل��� ي، باإللمـوس ع���إلآلي���ر

 أول م���ن أق���ام ، لمينتبرون المس���ـن یحترم���ون أنفس���هم یع���  یخين ال���ذم���ن الم���ؤرّ  
 .ثين وتحرى المحد، في آتابة الحدیثكوذل" لم التاریخ ـع" 

 
 أو ، نظری���اتأو التد احتم���المية الت���ى آان���ت مج���رّ ـف الع���لكش���و ف���إن اكوآ���ذل

وع�����دم . ةزلـالع�����ط�����ار ثقاف�����ة ش�����دیدة إ يف����� ة أو امتي�����ازات ش�����دیدة الخصوص�����ّي
مية لـع��� ة ق��� حقييس���المية إل��� ، آ���ل ه���ذا تح���ول ف���ي البوتق���ة اإل  القابلي���ة لالنتش���ار 

 ون ش����دیدويبرـف����المؤرخون الغ���� . ومتاح����ة للج����نس البش����رى آل����ه  ، أو متداول����ة
تراف م���ن ج���انبهم   ـواالع���   م���ع التس���ليم   ، للص���ين قنس���بة ال���ور  لي ـالح���رص ع��� 

 ي ف����ق ال����ورونح����ن نض����يف إنَّ.  للع����المقذین ق����دموا ال����ورال���� ه����م الع����رب ب����أنَّ
و أثبتن���ا أن ا آم���ا ل��� تماًم���، آ���ان ظ���اهرة ش���دیدة الخصوص���ية ،ينيةلص���الحض���ارة ا 

فس�����يبقى الح�����رف  . ب�����ةلكتا اآتش�����اف ايإل�����  الع�����رب و أمص�����رالص�����ين س�����بقت 
. يال���دور الع���الم   یلع���بيا لك���ًئ���ذى آ���ان مهيل���ح���ده اوربي أو الفينيق���ي ه���و  ـالع���

 لغ���ة الص���ين مهم���ا أوتي���ت م���ن   م���ا أّنآ. ریةش���والنقل���ة الحاس���مة ف���ي ت���اریخ الب  
ي لـ ع���� اًي����ات ذًداقي���� ،قدةـمع����لتها اـغ����ه����ا تش����كل بصي فإنَّ. وثقاف����ة بالغ����ة وعل����م  

ربية وح����دها، م����ن ناحي����ة تق����دمها ـ اللغ����ة الع����وال أق����ول إنَّ. لوماتهاـمع���� انتش����ار
 بيرـالحيتها للتعصو

  ــــــــــــــــ 
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 ألآث���رلمية ـلها لغ���ة الع���الم األدبي���ة والع��� ـمم���ا جع��� رفة،ـ ش���تى أوج���ه المع��� ف���ي

وال .. بية رـكلم الع����وب ال ت����تـواللغ����ة المكتوب����ة لع����دة شع����   ،نوق����رم����ن أربع����ة  
المية  اإلس�����-ية برـالع�����  وال موق�����ع الحض�����ارة  ،م�����ةالمية المتقّدرفة اإلس�����ـالمع�����
 اخت�����راع يالعام�����ل الحاس�����م ف�����ش�����كلت  ه�����ذه نَّال أق�����ول إ. اًي�����خا وتاریرافًيـغ�����ج

 نَّ، إيتقادـاع����  ، ب����ل ف����ي يالمية بالدرج����ة األول���� إس����له ظ����اهرة ـ أو جع����قال����ور
 الق���راءة  "وم���ن .. " الكت���اب " م���ن الميق���ف اإلس��� م ه���و الموس���صر الحانـالع���

 . .. " الكتاب " يلـالمية تقوم عحضارة اإلسفال. " الكتابة " و "
 

ال���دور ال����ذى  " ب لكت����اا" الم لع���ب فيه���ا    قب���ل اإلس���� يم���ا م���ن حض����ارة أخ���ر   
یم لتك����ر تری����ب األم����م ف����ي ا  ب����ل إنَّ.. المية  ف����ي الحض����ارة اإلس����  بهـمثل����ه ولع���� 

 فالمس����يحيون واليه����ود ،بلكت����اآهم ندنا م����ن ام����تالـع���� وحس����ن المعامل����ة ینبع����ث
"  وامتي����ازات ف����ي التعام����ل ألنه����م ،س����المية اإل خاص����ة ف����ي الدول����ةقله����م حق����و
 ه����ذا آ����ان  أنَّ- ع����ن ح����ق - يده����وی خ وق����د ش����هد م����ؤّر!!!؟؟؟" ب لكت����اأه����ل ا
ندما ـس����المية ع���� اإل الدول����ةنَّإب����ل ! .. نال����ه اليه����ود م����ن األممي����ي نل تك����ریم یأّو

ف����ي  اًد ب����ذل الفقه����اء جه����، أه����ل الكت����ابی����ران نف����س معامل����ةإ سعامل����ت مج����و
  !.؟؟؟؟..وه ـع آان لهم آتاب ولكنهم ضّيسرـ الفتبریر ذلك بأنَّ

 
"  متلك���ت ايال���دیانات الت���  ف���ي الحض���ارات أويه حت��� أّن���،ن أه���م م���ن ذل���كك���لو
س����المية ف����ي الحض����ارة اإل " ت����اب ك ال" وض����ع  ف����إنَّ،ا ب����القرآنبيًهش����" ا آتاًب����

 ال یحم����ل ًالأّو" ت����اب كال"  آ����ان ،والمس����يحية اليهودی����ة يفف���� ..ا یختل����ف ج����ذرًی
.  والم�����ؤمنينهللا ب�����ين ا"ونترات�����و كال" قد ـأو الع�����"  العه�����د "ه�����ذا االس�����م ب�����ل 

وقراءت�����ه،  ة وح�����دهم تداول�����ه وفهم�����ه  س یح�����ق للخاّص�����ب ش�����ىء مق�����ّدلكت�����افا
شر ـالق���رن الثال���ث ع���  ربية التق���دم الثق���افي ف���ي أوروب���ا ف���ي  ـوتص���ف مؤرخ���ة غ��� 

إال وفيه����ا ، ية ف����ي جن����وب فرنس����ا طتقراس����ة أرن هن����اك أس����رتك���� ل����م ": فتق����ول
 وع���دة أف���راد . اأ آتاًب���ق���ر األق���ل یس���تطيع الفخ���ر بأن���ه ق���د     يلـ واح���د ع��� صخش���

مك���ن الق���ول بك���ل ثق���ة وُی). ل الش���طرنج ث���م ( "قلية ـبة ع���ـیج���دون ل���ذتهم ف���ى لع���
س��رة ف��ي  ن توج��د أتك��شر ل��م ـ ع��ي الح��اديل��إو  يإن��ه م��ن الق��رن الث��امن الم��يالد    

ا ا واح���ًدن الس���ابعة ل���م یق���رأ آتاًب���س��� قش���خص واح���د ف���و ه���افي. يس���المالع���الم اإل
 !.ل ؟ـ األقيلـع

 
 النح���و س یفه���م الق���رآن یج���ب أن ی���در   ي ولك���،فالمس���لم یب���دأ بق���راءة الق���رآن   

  أرادفإْن
  ــــــــــــــــ 
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الته ص�������اد ض�������بط رعر والبالغ�������ة، وإن أش�������زم�������ه الح�������دیث واللير س�������التف

 أراد فه���م الفل���ك والحس���اب، ف���إنْ  ض قواع���د ـ ببع���یل���ّم ليه أْنـ آ���ان ع��� ،وص���يامه
هن لك���ا ال وج���ود ث���ّم. .ل���خ إ .. رجب���لالم ـل���ي ع���إ  احت���اج،حق���ه ف���ي مي���راث أهل���ه 

 يلـلم فریض���ة ع���ـرفة، وطل���ب الع���ـ المع���يلـع��� ح���دودال و.. ب���ة ألجو الیمتل���ك آ���
 ف����ي الص����ين لمـلع����ب����ه ول����و آ����ان ا لم م����أمورـب الع����وطل���� ،آ����ل مس����لم ومس����لمة

 . ..ية سالمجو
 

ي ف��� يحت���" ت���اب آ"  نود ب���ير المجتم���ع اإلس���الم  تص���ّویمك���نال ..باختص���ار
التخلف ب����لماءنا ـوالمالح����دة ع���� " المتح����ررون "  يصور ولق����د رم���� ـع����لا أحل����ك
 . .!!!.ا أو تخلًف نقرأ ولو لنزداد جهًالفنحن .الصفراءلكتب  یقرأون امنهأل

 
ي����ت أو بق ي الت����،س����الميةأتى ذآ����ر مدین����ة م����ن م����دن الحض����ارة اإل   م����ا ی���� وقّل
مي����ر وم����ا به����ا م����ن مجل����دات،  مكتب����ة األ العام����ة أو مكتبته����اذآر ن����و إالقطت س����
 أو ،بآت���اة أل���ف ئماـالق���رن التاس���ع الم���يالدى إل���ى أربع��� ت ف���ي قرطب���ة ف���يوص���ل

 ،اا خاًص�� ف��ي أوروب��ا آله��ا آ��ل واح��د آتاًب��    نال��دی ج��الراء جمي��ع طـإلع�� یكف��يم��ا 
ال ر إـلع�����الم أو باح�����ث أو فقي�����ه أو شاع�����   ترجم�����ةم�����نم�����ا و. . ي�����رثك اليویبق�����

 يرة آالف آت��اب ب��أ شـ ع�� ع��نتق��لال ن آت��ب به��ا م��  وم��ا الخاص��ة مكتبت��هوت��ذآر 
أی����ام أو أس����ابيع أو  ه����ر بحبره����ا ع����دة لنت اغ����ـا آت����ب بغ����داد فق����د صب  أّم����،ح����ال
 ... زاة ـلغ اشليها حيـبر عـ وع� قل ما شت -ور ـهش

 
 ف�����ي س�����ينا ب�����ن اآتب�����هوردت م�����ا أ" المس�����لمون وال�����روس " وف�����ي آت�����ابي 

. یقرـغ��ي��ف آ��ان به��ا قاع��ة خاص��ة لمؤلف��ات اإل     آورقند مس��أمي��ر  وص��ف مكتب��ة 
 . زار المكتبةيلم یسمع بها ابن سينا حت  مؤلفاتيلـ عيتحتو
 
 ق أورايلـب ع����الكت����ا رس����المية، وال یمك����ن تص����وّ  إت����اب آ����ان ض����رورة   كفال
 ش���ابه أو م���ا ج���ارظام واألحـ والع���دغ���لكا ايلـ وال ع���،ليفلتك���االفادح���ة اي الب���رد
 فالكت���اب ق،ب���د م���ن ظه���ور ال���ور ال آ���ان "!...لج���ن  انكمخ���وا إم���ن طع���ام" ذل���ك 

 لث���م. . وال���ورق ه���و مج���رد االب���ن الش���رعي له���ذه الحاج���ة، س���الميةإآ���ان حاج���ة 
 یكي�����ةاألمر" الطاق�����ة "  لك�����نبق�����رون، ویك�����ا رفه الع�����رب قب�����ل أمر ـ ع�����ال�����نفط
ا آمص��در ف��ي طرح��ه عالمًي��    له��م الس��بق ت بحاج��ة إلي��ه وم��ن ث��مّ   ن��اآربية، ـوالغ��

  . ..للطاقة 
 ـــــــــــ ـــــ 
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 يينص��� م���ع اآتش���اف  دعربي المب���ـقل الع���ـ لق���اء الع��� ّنإ" تق���ول راى تاناهي���ل  

) أوروب���ا ( وحض���اریة ف���ي آ���ل ترآيب���ة الغ���رب      خل���ق ث���ورة ثقافي���ة    ) قال���ور( 
ترف به���ا بع���د  ـ اع���نوقلي���ل م��� .  التنب���ؤ بأبعاده���ا -وقته���ا  - بوس���ع أح���د   یك���ْنل���م

 . .".ذلك 
 

ود، ل����م یك����ن ليأخ����ذ مكان����ه ف����ي الت����اریخ     ن����لهب لنس����آ����ذلك الص����فر ال����ذى یُ  
ام ق�����ربي، ال�����ذى جع�����ل األرـ الع�����يض�����ارح واليلمـق�����دم الع�����تل�����وال ال، لومـوالع�����

 . ..تمرارسيلة االحتمسبيل هذا التقدم، وفي سرة ثـالرومانية حجر ع
 

لمية والحض������اریة ـض نس������بة المنج������زات الع������ـ محاول������ة البع������باختص������ار إنَّ
 الحض�����ارة  ألنَّ،رضة فاش�����لةـحاول�����ة مغ����� م،س�����الميةإير ـغ����� ية لج�����ذوربرـالع�����
يغة ص��� وأفرزته���ا ف���ي  ،رفةـبقها م���ن مع��� س���م���ا   يرها تمثل���تـس���المية مث���ل غ��� اإل
تق����ول نف����س .. ا ا ونوًع����ليه����ا آًم���� إا وأض����افتوانتش����اًر ًالموش���� أآث����رم����ة ومتقّد
شر آان���ت آ���ل ـي ع���الث���ان  الق���رنيخ���الل الفت���رة م���ن الق���رن الث���امن إل���" : تب���ةلكاا

اد دبغ���ي حص���ورة ف���ي ی���د المس���لمين، م���ن جن���د نيس���ابور إل���نس���انية مرفة اإلـالمع���
واألرق��ام ،  آ��ان یج��رى نق��ل ط��ب اليون��ان    ،بانياس�� أيقلية إل��ص�� يالق��اهرة إل��   يإل��
 رق���ام الروماني���ة والت���ي حل���ت مح���ل األ  ،)١()ي���ة برف بالعرـتع���سالت���ى ( ندیة ـاله���
 ص���ناعة ؛ وآ���ل أوج���ه الحي���اة  ،لومـوآان���ت ث���ورة ف���ي الریاض���يات والع���   . بيةـالغ���
 يربي ال���ذـوالق���وس الع���، رت ع���الم الثقاف���ة والدراس���ةّيـالص���ينية الت���ى غ���ق رال���و
 ،م���ة فخم���ة م���ن الس���لع المترف���ة مث���ل الحری���ر المش���جر  ئوقا، ير وج���ه الح���ربـغ���

 ع الس�����رایر ذات البراق����� ،ت�����ةفأو المك، ولةـالمشغ�����  المع�����ادن،الزج�����اج المل�����ون 
 ف�����ن  القب�����اب ف�����ي،أل�����وان جدی�����دة للص�����باغة .الس�����جاد، )الناموس�����ية  ( لكل�����ة ا

.. لمانية ـ المستش�����فيات الع�����،العام�����ة  الحمام�����ات،المرای�����ا الزجاجي�����ة. مارةـالع�����
 اطيرألسیات والحكاا اخيًر وأ،الطنبور والطبلةو

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ق����ام رأل امص����رارهم عل����ى اس����تخداإق����د ف����ي عت م����ا أي ض����حية س����وء فه����م عل���� ،خوانن����ا المغارب����ةإ )١(
 ووج���ه الخط���أ . ي���ةنات الالتيغ��� اللي ف���ك اس���مها آ���ذل نه���ا ه���ى العربي���ة ألنّ  اَّأ س أس���ايعل��� 234فرنجي���ة اإل

 ول���يس ٢٠ا هك���ذ ینرش���اب���ة العآتقيم ال���ذى جع���ل م���ن الممك���ن  رأن المقص���ود ه���و النظ���ام العش���رى ف���ي الت��� 
XX   س ول����ي.. رق����ام العربي����ة   فه����ذا ه����و المقص����ود باأل  . األرق����ام الروماني����ة أو الالتيني����ة  يآم����ا آ����ان ف����
  .الشكل

 ـــــ ـــــــــــ 
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 ."ا ال فونتين نباخ وأخيًرـفون ایسغ، رستي ألهمت بوآاسيو وتشولا 

 
 خراف����ات ي منج����زات ب����ل وحت����  يلـم����ل ع���� لكافالنهض����ة األوروبي����ة قام����ت با  

ملية التلق���ي وال���تلقن م���ا آان���ت لت���تم بنج���اح أو     ـ ولك���ن ع��� ،س���المية اإلالحض���ارة
ب العام���ة ض���د الحض���ارة  ي ظ���ل الح���ر ت ف���ه���ا تّم���  ألّنحقيقي���ة، إالَّ تح���دث نهض���ة 

 ونقل���وا ،وذةـلموا من���ا الط���ب ویتهمون���ا بالشع���  ـ یتع���أمك���ن أْن  وهك���ذا،س���الميةاإل
 وترآ���وا لن���ا ،!!قنا ال���ورـوأخ���ذوا ع���! والق���در  يبياتـغ���نا األرق���ام واتهمون���ا بالـع���

.. مالها ض�����دنا ـالحدیث�����ة باستع�����  لحةس�����لموا من�����ا الرمای�����ة واأل ـوتع�����. األمي�����ة
تحمام وتح���دثوا ع���ن  س���واال  الس���ریريلـ الن���وم ع��� لمناهمـألبس���ناهم الحری���ر وع���  

  .ربيـذارة العـــق
 
ند ـلمناهم احت�����رام الم�����رأة فم�����ألوا ال�����دنيا بح�����دیث الح�����ریم والل�����واط ع�����  ـع�����
 !.ربـالع

 
. بلك����ذ واققوـوربم����ا أدانه����ا الت����اریخ بالع����، لوكس����اءت أوروب����ا الس����ربم����ا أ

 قن ی����ت ْن أي وال حت���� ،يیقه����ر التح����دّ   ْن أنمك����ن لمفت����و ه ال ُی ع����ذرها، أنَّ���� نَّ أإالَّ
 .مّدـل التقـنق

 
نه�����ا ك م�����ن الع�����رب ولي نقل�����ت التق�����دم الم�����اد "وتؤآ�����د تناهي�����ل أن أوروب�����ا  

 ،ائن����انا ف����ي تلقين����ه ألب نت أص����واتّح����ا ُبم���� وه����ذا "قيدة ـأو الع����لفك����ر رفض����ت ا
 التق���دم ال یك���ون  م ب���أنَّـ دع���اة االنفت���اح والزع��� ،الغ���رب مالءـهم ع���تفكي���رفأفس���د 
 .قيدةــل العـقنإال ب
 
 يلـم م����ن الحمل����ة ع����ـه بالرغ����نَّ����أ" تناهي����ل " لق ب����المرأة تق����ول ـيم����ا یتع����وف
ن أن یالح���ظ أح���د  وبت در تس���ّرك���ا بع���ض األفف���إنَّ، ربيـالع���  والس���لوكقاألخ���ال

( رت المنج���زات المادی���ة  ّيـ آم���ا غ��� ،قل المس���يحيةـع��� ييرـغ��� تيلـد ع���ـمم���ا ساع��� 
 ،ربيةـع����أغ����اني الح����ب ال  ج مذهل����ة، ف����إن  ئ وآان����ت النت����ا ،وجهه����ا) س����المية اإل

ه���ذه ( ا ا تابًع��� الي���وم تح���ل مرآ���ًزيالت���ي أفرزه���ا مجتم���ع ال ت���زال الم���رأة في���ه حت���
 الم����رأة المس����لمة  أنَّيال ننف���� ا آّن����ْنإن ولمك����اير ه����ذا اـناقش����ناها ف����ي غ���� نقط����ة 

ه����ذه ) س����الم لمكان����ة الت����ى آفله����ا له����ا اإل  المعاص����رة ال تتمت����ع بالحری����ات وال ا  
وه���ي . ( ر نظ���رة الغ���رب للم���رأة  يـ غ���ي آان���ت المح���رك ال���ذ  يه���ي الت���  األغ���اني 

 م���ا أغ���اني الغ���زل ف���ى الم���رأة و م���ن أنَّ  ،ليه المؤرخ���ونـتقص���د هن���ا م���ا اتف���ق ع��� 
 إنَّم���ا ) ليها ـریة نبيل���ة س���امية ع��� ـم���ن خل���ع ص���فات شاع���  "  الغ���زل " ه���ذا عیتب���

 برـعجاءت من أسبانيا 
  ــــــــــــــــ  
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تها ـلم����رأة، رفع����لس����يحية روب����ا الموا نظ����رة أيرت تماًم����ـ، فغ����سب����رانل الجب����ا
"  الس���يدة " و أ" ي ال���الد" مرتب���ة يفيه���ا، إل���   آان���ت يت���لمرتب���ة ال���دنيا ا لم���ن ا
 يل���إ وتط���ور ذل���ك  ،ليه���اإف���ي س���بيل نظ���رة    له���ا الن���بالء ویق���اتلون ي ینحن���يالت���

  ح����ّب،ةيوب����ا المس����يحرأو مّلـ ال����ذى ع����وتض����يف إنَّ. تحری����ر الم����رأة واحترامه����ا
 !!!!؟؟؟.ربـيذ العـدر تالمراء التروباـذراء هم شعـمریم الع

 
ت ـشاع���، ، فس���نجد أن���ه ف���ي ه���ذه الفت���رة بال���ذات  بيرـوإذا ع���دنا للمجتم���ع الع��� 

 تص���بح ي حت���،، وس���يزداد ش���يوعها ني���ة ب���ين المثقف���ين المس���لمي   ناليونا الثقاف���ة
س���طو ریق، وآ���أن أرـماء األغ���س���دون أراء ی���رّدـنج���د الشع���ي  حت���،ظ���اهرة عام���ة

. ار ش��يوعً أآث��، ب��ل ربم��ا  س بن��ى ع��ب  قبيل��ة م��نكندر وج��الينوسوس��قراط واإلس�� 
 لم���ا به���ا  ،ریقـغ���إلا  یترجم���وا آداب ل���م ، المت���رجمين الع���رب نَّأق���ال ذا آ���ان ُیإو

 ت���راجمهم   نق���ول إنَّ أْنيف���األحر" انح���الل "  أو ،س���الم ائد مخالف���ة لإلقـم���ن ع��� 
نهم قرأوه����ا ك���� ول،والفلس����فة لمـث����ر نس����خها وال انتش����رت مث����ل آت����ب الع����  یكل����م 

رة ئ�����ادت ـاتسع�����  ومهم�����ا.)١( ف�����ي أوس�����اط الخاص�����ة   وت�����داولوها،وترجموه�����ا
  أآث����رة ت����تقن لغ����ات أجنبي����ة ّص����رفة فالب����د م����ن خاـرفة ودیمقراطي����ة المع����ـالمع����

 ال يم����ة أو الت�����  المحّريا م����ن الثقاف����ات الن����ادرة أو حت����    ا خاًص����  نوًع���� قوتت����ذو 
 م�����ن الروای�����ات ب�����ل لكثي�����ررج�����ع ا ُنْنأونس�����تطيع . ذوق العام�����ة تتج�����اوب م�����ع

 ثقاف�����ات یوناني�����ة  يإل�����"  المنحرف�����ة "ي�����ة والمي�����ول  والتفاس�����ير والص�����ور الفن 
 الثقاف����ات ف����ي المكتب����ة   هت����راجم ه����ذ  - الي����وم -ذا ل����م نج����د  إ ي حت����،وروماني����ة

 ه��ذه الكت��ب ه��ي أول   وأنَّ  خاص��ةلمكتب��ة، م��ن ه��ذه ا يية، وم��ا أق��ل م��ا بق��   برـالع��
المن�����اخ  ت م�����ع زوالب�����اتكنه المـ ع�����ينـنه الق�����راء وتستغ����� ـم�����ن یص�����دف ع�����  

 .ليهإرزه وجذب المثقفين  أفي الخاص الذيالحضار
 

لمان ـغ��� واليين الج���وارب���قد المقارن���ة ـ ف���ي ع��� ،فالج���احظ وم���ن نه���ج نهج���ه   
 روا بماــتأث

  ــــــــــــــــــــــــــ
  یزی����ف فم����ا آ����ان بوس����عه أْن، احت����رام ال����نّصيى عل����ّب���� المثق����ف العرب����ي ق����د ُرا ألنَّ وربم����ا أیًض����)١( 

 ففض����ل المثقف����ون الع����رب ،ل المثقف����ون األوروبي����ونفع���� آم����ا ، لتتف����ق م����ع األخالقي����ات المعلن����ةصالنص����و
  . تزویرهيغریق علنشر أدب اإلم دع

  ــــــــــــــــ 
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 ن بأن����ه آ����اسق����وال المنس����وبة ألب����ي ن����وا  واأل)١(ریق والروم����انـغ����آتب����ه اإل

  .)٢(روف ـز اليوناني المعـمتأثرة باللغ،  المزاججزدوم
 

، يالمي اإلس����ة النم����و الحض����ارقم����بره تـوه����ارون الرش����يد بال����ذات ال����ذى نع����
ل خليف���ة ی���تهم ب���ذلك ف���ي وه���و أو، لمانـشق الغ���ـ بع���ألآب���راته���م ابن���ه اي ه���و ال���ذ

 ،نهـف���ي الروای���ات الت���ي ذآ���رت ع��� س���المي وربم���ا آان���ت هن���اك مبالغ���ة الت���اریخ اإل
.  أنن����ا ال نس����تطيع رفض����ها بالجمل����ة   إالَّ،خلفه����اي وربم����ا آ����ان الجه����از البرمك����  

م����ن ش����هيرات الت����اریخ وفض����ليات     ه، وآان����ت أمَّ���� أنَّم ه����ذه الروای����ات ـوتزع����
 مازال����ت يلوب ال����ذ األس����النس����اء، حاول����ت مقاوم����ة ه����ذا االتج����اه في����ه، ب����نفس  

وه����و لف����ت  ، شرینـ ف����ى الق����رن الع���� یك����اتحاول����ه األمه����ات الص����الحات ف����ي أمر  
  ف���ي الت���اریخنرفوُع���، لمانـن ب���التزي ب���زى الغ��� ـول���و بإلزامه���، انتباه���ه للفتي���ات

ه آ���ان نَّ���ه م���ع الم���أمون ألقي���ل إن���ه خس���ر حرب���، و)٣(" نم���يألالميات اـغ���" م س���با
ی������ات المغاض������بة حكاو.. ف������ي ص������يد الس������مك " وص������يف " بغالم������ه  منش������غًال

آث���ر م���ن خليف���ة أتتكرر ف���ي س���يرة س���و، دیدةـ ع���،غالم���ه ين���ه وب���ينبالحة ص���والم
وردت دون تح������ویر أو تبری������ر ف������ي األدب  ه������اریب أنَّـر، والغ������ـاع������شوأمي������ر و

 .د ذلكـبع رونـدة قـولع،  بالذاتبيـربي بل والشعـالع
 

 لُمل���كب���ل تولي���ه اق عالق���ة ب���ه م���ن  يلـ ع���سوان���ب���و الأ وواألم���ين آ���ان جم���يالً 
 مينألوا

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 فق���د عق����د في����ه  ) ي الم����يالديف���ى مطل����ع الق���رن الث����ان  ( خ����الق ن األ ع����" بل���وتراخ  "اب ت����نظ���ر آ أ )١( 

  آبي���رس زی���ونَّأ ":  ط���رازم���نوردت في���ه حج���ج  . رىق الج���واش���لم���ان وعاغق الش��� ع���ن ح���وار عا فص���ًال
  بمهم���ة الس���اقي والن���دیممالمقص���ود ه���و الفت���ى جانيم���د ال���ذى یق���وو.  ام���رأةسا ول���يخ���ذ مع���ه غالًم���أله���ة اآل

  ." هذا سیولزغریقية في الجنة اإل
  ثالث���ة ف���ي س���ریر ولك���ن  ": وه���و لغ���ز م���ن مرحل���ة االنح���الل الحض���اري آ���انوا یتس���لون ب���ه وه���و     ) ٢( 

   ).١٩٢١ -١٩١٩وشتس سمنشورات آامبریدج ما! (  ؟"ال تتم أربعة أفع
 ن����يغ فبع����د الت،ها وانهياره����ائس الحض����ارة ف����ي نش����ویيلي����ه م����ن اخ����تالف مق����اإرنا ش���� الح����ظ م����ا أ)٣(
لض���خامة ، م���ة ال یبت���ل فخ���ذاها ال م���ن أم���ام وال م���ن خل���ف  ئذا اغتس���لت قاإش���ة بن���ت طلح���ة الت���ى آان���ت  ئبعا

  !."القد   الغالمية"ار المزاج العام هو ص ،عجيزة هند وآان یضرب المثل ب،بطنها وعجيزتها
  ــــــــــــــــ 
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شرین وآ���أّن ـ س���نة وم���ات وه���و ف���ي س���ن الس���ابعة والع���     ٢٢مره ـبوی���ع وع��� 

 : اسُتجيبت ألسفهما فهو القائلسوة أبي نواـدع
 

 ملك ترّدى الملك وهو ُغالُم إن الذي ُیرضي اإلله یهدیه
 ه وأبقى لـه رداء الشـباب  لألمين وأبقـابــارك اهللا

  
ورة األم���ين وخاص���ة ص���ه���ا ع���ن خ���اطره  ئع���د قاربب أن یـوهن���اك أبي���ات یصع���  

ت����ك ه التيلـ ش����هرته ع���� ن����ير بـش����ارات وتلميح����ات م����ن شاع����   إم����ن ه����ا م����ا ب
ون یك��� ا، إال أْناالس���م ل���يس مس���تنكًر زل ب���ذآر غ���لتا وف���ى زم���ن آ���ان ،ةهرمج���الوا

 .هيلـا عنثرـا عمم ضـالخليفة بالطبع وهذا بع
 
 :المهـزل في غـلخليفة بغ مدح افييدة صأ قبد یج أْنحّرت ال یو أوًالهف
 

 یلهي وُیعجل من َحَبْسیسقيكها ذو قـُرطـَِق
 الریاض إذا نعسظبىالجفون آأنَّـهنث ـخ

 نـوًرا یقتبـسن ـللدی محمٌدماـمأضحي اإل
 وال أسـراره أبــدي ویـا مـن ال أسـميه

 ویـا ألـين من زْبـِدا أطيب من مسكویـ
 ـو بل أبعد في البعـد ویـا من آالثریا هـ

  
  !ةيدبو ابن زـمين ه األر أنَّوتذّآ

 ــــــــــــــــ
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 هـاســبَّــار بعـــــــــي طـمــــــإذا انت اشمــــرع من هـد في الفـوَماِج

  باسيـرشي الوجه عــــق قـرطــــمق لتهـــي بمقـظ یسبينـُمخّنث اللف
حذرت من الواشين أن یهتكوا سرى  سالم علي شخص إذا ماذآرتُه

 رـــــــــــــطــلي خـــــــــ ع هـنــا مــأن  رًًاــــــــــــــٌر أمـمــى مضــ فإن 
 ردوـــــر فى الصــــــــئماضت الـتكلم يناـــــإذا إلتقـــًدا فــأزور محم

 يرـــ الضمنـر عيـــمض الـيد رضقو  نيـــلمیه ولم ـــع لم ألمــفأرج
   البصيــررـــــــها بصـير لطفـــــتـیح  اـــــرفها سوانـیعأمـور لـيس 

 
  :ولـــویق
 

  دـاف أحــن ال یخــأخاف م  ول بمنـقأإنَّي لصب وال 
يمسست رأمي هل طار عن جسد  واى لهـرت في هـإذا تفك

 ديــ بيلــهاـــنأ أنل ـالأم  قإنَّي على ماذآرت من فر
 
ثبته����ا ص����احب  أ يبرت الق����رون والق����ارات حت���� ـة ح����ال التهم����ة ع���� ّی����أ يلـع����
 آ���ان ْنإاب ت���اریخ، وآت���اب���ه آتالص���حيح وال   بالس���ند س وه���و ل���ي،ریدـقد الف���ـالع���
 نَّإ ": ریدـالف����� قد ـق�����ال ص�����احب الع�����.. عات التاریخي�����ة ئص�����ف بج�����امع الش�����ایو
 :ين اللوطيـير المؤمنين األمـ أم قال فيئانـسن بن هالح

 ــــــــــــــــ
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خلت الدنيـا من الفتن رشـأ لـوال مالحته
 حسنه عبًدا بـال ثمن آل یـوم یسترق له
دم علي األیام والزمنیا أمين اهللا عش أبًدا

  

 :تفشي اللواط في األندلس اإلسالمي 
قد مقارن���ة ب���ين تفش���ي الل���واط آظ���اهرة    ـ للمهتم���ين، ع��� لمفي���د ام���ن ناآ���ذا وإ

ت المس����يحيين فيم����ا   أو تزّم����"وتطه����ر   "، ميالإلس���� السن����دأل ايحض����اریة ف���� 
ق���وانين  وذل���ك لفه���م  . سن���دلس���قوط األرة فت��� ف���ي لبرتغ���ال ا،بانياس��� أيتح���ول إل��� 
ه م���ن  أنَّ��� نطرحه���ا، إالَّيی���ة الت���روء النظض��� يلـ ع���،قوط الحض���اراتس���نش���وء و

ا ف���ي تل���ك  المجتم���ع المس���يحي، ل���م یك���ن أفض���ل أخالًق���أنَّ  ي التنبي���ه إل���يض���رورال
آ���ذلك یج���ب النظ���ر . الفعلي���ة ة س��� أق���ل لوطي���ة م���ن ناحي���ة المماريالفت���رة، وال حت���

ي����ات الح����رب الص����ليبية الت����ى ب ال����رفض باحتق����ار ألدي أو ب����األحر،تحفظ ش����دیدب����
رة  ظ�����اه" الل�����واط "ش�����نت ض�����د المس�����لمين والت�����ي حاول�����ت أن تجع�����ل م�����ن      
 ع�����ن وال عرف�����ت ب�����ين المس�����يحيين فض�����الً   وآأنه�����ا ل�����م توج�����د ق�����ط  ،س�����الميةإ
المس����لمين   وآ����أن ،بيدـعالم الم����نحط ح����ول ظ����اهرة الع����ا آ����اإلتماًم����! وروبي����يناأل

شرین ـ رغ����م حقيق���ة وج���ود ع����  قوا ال���ر س��� ومار" اخترع����وا " فق���ط ه���م ال���ذین    
ترقهم ونقله����م وباع����ه أوروبي����ون   س����المس����يحية ا فریق����ي ف����ي أمریك����ا   إملي����ون 

.. مس���لمة   م���ن أص���ول  دبيـل���ة م���ن ه���ؤالء الع���   ئب���ل وأن نس���بة ها .. س���يحيون م
 ي؛ م������ن ق������وانين البع������ث الحض������ار نَّأل ،ولك������ن الموق������ف المس������يحي طبيع������ى 

ل واتهام���ه ئه م���ن آ���ل الفض���ا  د وتجری���، أو الغ���ریمسالمن���اف  واحتق���ار ،صبـالتع���
مة ـع���نف���ى الق���اهرة یش���يد ب  مطب���وع يب تبش���يرآت���اف���ي .. بادت���ه إبك���ل م���ا یب���رر 

بيد ـاحة لبي��ع الع�� س�� آ��ان ي نف��س المك��ان ال��ذ  قي��ة ف��و ئ حي��ث قام��ت الكتدرا ل��رّبا
 ا لق��ال لم��ن آ��ان یج��رى تص��دیر   ل��و آ��ان المبش��ر ص��ادقً   و !یق��ى مس��لم إفرف��ي بل��د  

 !.بيد ؟ــلعا
 
( يدة راهب��������ة ألماني��������ة ص��������ير إل��������ى قش��������ا بال��������ذات ننـ موضوع��������ف��������يو

Horswitha ( رش العانرـت في القـشاع 
  ــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 



 
-١٢٦- 

 
ب����ة طل����ك قرمشقه ـع���� ) Pelagrus(  ي ه����و فت����،مس����يحي" هيد ش����"  ع����ن

 ي مم���ا أّده ورف���ض قبلت��� لمل���ك،تجابة لغ���زل اف���ض اإلس���  ري الفت���لك���ن و،لمس���لما
 كسـتع��� ال ، بح���ق�ون ب���وزول ج���یفس���رها  آم���ا �ة لقص���يدوا.. امه دـع���إى ي���إل

 عم���  یمارس���ه  المس���يحي أْني رف���ض الفت��� لك���ن و، ذات���هح���ّدرف���ض الل���واط ف���ي   
مودیة ـالمق����دس وطي����ب بزی����ت المع����  بالم����اءدّمـ تع���� المس����يحي ال����ذينَّأل. مس����لم
 ف��ي دقوم��دى الص�� . " نط��ين  أص��نام م�� د وال یع��انق عاب�� ،طي فم��ه ل��وثني ـع��ال ُی

 لكنه����ا و!قيدة المس����لمـع���� ف����ي وص����ف"ق����ة بالد" ليه ـ ع����لحك����م ایمك����نالقص����ة 
 الس�����مّو  أوعوره ب�����الترفـع�����ش تص�����لب المس�����يحي و كسـتع�����ة ح�����ال  أّی�����يلـع�����
  تهت���ك األمي���ر  وبالمقاب���ل ف���إنَّ ي،ود الحض���ارـرات الصع���ش��� وه���ى مؤئدي،قاـع���ال

وا أح���داث ش��� عانیآ���ل ال���ذ  و، وقبول���ه المهان���ة أم���ام الغ���الم المس���يحي    ،المس���لم
 طل الهب�����وئ�����الد ه�����ى ،المس�����يحي" و  للع�����د "ه  وحّب�����"امحه س�����ت"  و ،القص�����ة

ان آ���� ول����و ،ودـان����ت ف����ي مس����يرة الصع����آالحض����ارة المس����يحية  نَّأل ي،حض����ارلا
 التأوی���ل الشخص���ي للكات���ب،  :تعلي���ق[ .هرخل���ف الظ���اتال ر ه���و قم���ةش���لعاا نالق���ر

المعن���ي الحقيق���ي لمض���مون القص���ة، وه���و أنَّ ه���ذا    ومحاولت���ه دائًم���ا البع���د ع���ن   
فيف المض���طهد، ال���ذي قت���ل حت���ي الیم���ارس الخطيئ���ة، ألنه���ا    ـالفت���ي الش���هيد الع��� 

ود وهب������وط ـلي اهللا، ومحاول������ة تفس������ير ذل������ك م������ن خ������الل صع������    ـتع������دي ع������ 
قيدة المس���يحية ـض���ارات، م���ا ه���و إال تس���طيح للفك���ر وانحط���اط ف���ي الفه���م للع���  الح

 ].  فة ـو إلي الطهارة والعـالتي تدع
 

ف ئ���طوال آ���ل مل���وك ا ،ب���وطلهالمية فكان���ت ف���ي مرحل���ة ا  أم���ا الحض���ارة اإلس���  
ل����ة م����ن قص����ص ئلمس����يحيات، ونس����بة هاارهم أحم����ر م����ن مص����اهرة ـشع���� آ����ان
بع�����ض المس�����لمين آ�����انوا ال و. ح�����ول فتي�����ة مس�����يحيين لمان ت�����دورـشق الغ�����ـع���� 

الم����ؤتمن "  و ،ار الرهب����انغالشمامس����ة، وص���� زل����ةغا ف����ى ال����دیر لمالَّإون یس����كر
شق غالم�����ه ـا بع�����مش�����هوًر  آ�����ان " سراقوس�����"  ف�����ي " ن أمي�����ر الم�����ؤمني " "

وع����انق ، المس����يحىم����ه ا لغالآراًم����إر راء تنّص����ـ وأح����د آب����ار الشع���� ،المس����يحي
 !.يرصنم التستمام مراإد ـ بعسام المذبح والقأمحبيبه 

  
ق الروی���دى ف���ي آت���اب اللف���ظ  حاس��� ب���ن احي���يوذآ���ر أب���و الحس���ين أحم���د ب���ن ی 

 يلو طبقت���ه ف���ـتزلة م���ع ع���ـ المع���سالنظ���ام رأ ب���راهيم ب���ن س���يار  إ أنَّ: ص���الحواإل
ليه بس���بب ـع���  هللا وق���ع ف���ى م���ا ح���رم ا  " ،رفةـ المع���يالك���الم وتمكن���ه وتحكم���ه ف���  

 التوحي��د بلـي��ث ع�� ا ف��ي تفض��يل التثل شقه، ب��أن وض��ع ل��ه آتاًب��   ـع�� ي نص��رانيفت��
ص "  الخ�����ذالن عووق�����و ياذك ی�����ارب م����ن ت�����ولج الش�����يطان  ـع�����.. وثاه ـفي����ا غ����� 
١٣٠. 

 ــــــــــــــــ
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 يدئقاـصبه الع���ـ ب���ه تع���ي اش���تري النص���راني ولك���ن الفت���،آالهم���ا فع���ل الل���واط 

 .!!!؟؟ي تحلله أو تحرره وانهياره الحضار ن ـبر به عـتزلة عـوشيخ المع
 
 هللا ادبـ فم���ر ب���ي أب���و ع���   ، حس���ن الوج���ه ي غ���الم نص���ران ير إل���ظ���وآن���ت أن" 
..  حس���ن ه���ذه الص���ورة  يأم���ا ت���ر.. م ـیاع��� ی���ش وقوف���ك ؟ فقل���ت  إ فق���ال يالبلخ���
 ." !؟بالنار  ذبـآيف تع

 
رغ���م أنه���ا ، لوف���أل طری���ق اف���ي آان���ت ية آم���ا قلن���اس���المإلة اراض��� الحنَّذل���ك أ

 نولك���ه آ���ا . . الظ���اهر يك���رفوحت���ى تفوقه���ا ال  ي قم���ة تألقه���ا وازدهاره���ا ب���ل   ف���
 .تيالذا القصور

 
صب ـ التع�����، التطه�����ر، الخش�����ونة، فق�����دت الب�����داوةي،فق�����دت ال�����زخم الحض�����ار

 إل���ى خص���مها بمس���تویات   كانتق���ل ذل��� .. الم���ذموم   ول���يس ، المطل���وبيالحض���ار
  .!!؟؟ة نسانّيإو ا  وأقل تفهًم،نصریةـا وع وتحيًز، قسوة وخشونةأآثر
 

 :املواجهة احلضارية في اللواط
وع الل���واط بال���ذات، نج���د  ض���ومي ف���ض���اریة حح���دیث المواجه���ة ال ف���إذا ع���دنا ل 

ية مالإلس���فق���د ت���أثرت الحض���ارة ا .  مراح���ليلـادل م���زدوج وع���ب���د ح���دث تق��� هأنَّ���
 أو ت����رف ،ر الل����واط آظ����اهرة حض����اریة ش���� الروم����اني فانت- يریقـغ���� اإلب����التراث
 الع����ادیين " سان���� العام����ة أو اليلـمو ع����س����ز وال التمّي����يلـ ع����وآ����دليل. حض����اري

 ن ال���ذى آ���ا، المتق���دميس���الم أوروب���ا ب���المجتمع اإل الوق���ت ت���أثرتسف��� نف���يو، "
ب����ة  نخ لليلـل األع���� ث����ل المّكش���� دة، ُیـع����صاأل  جمي����ع يلـ، ع����يض����ار حبتفوق����ه ال

، أو ميةالع����ات اإلس���� مجا ال ف����يةس����ة للدراص����رفيح����ت له����ا ال تي����ة الت����ى أ باألور
الزاه�����رة  ارةحض����� تل�����ك اليلـفوا ع�����ّرـفتع�����، يةمس�����الن�����ور اإل النزی�����ارة م�����د 

 . ..ت ق الوس نفيقة والمترفة فوالمتفو
 

 ف����ي يلمان والج����وارـرنا ت����أثر بمح����اورات الغ���� ش����ف����إذا آ����ان الج����احظ آم����ا أ 
 فانتش���رت ي الروم���اني فق���د أث���ر ب���دوره ف���ي الفك���ر األوروب���  -ریقي ـغ��� اإلالت���راث

 هيلين" محاورة 
 ــــــــــــــــ
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 "بح أص��� و)١(بقش���لله���ة اآل امت���اع آبي���ر ا يلـ أو أیهم���ا أق���در ع���  "مي���د نجایو 
 "ل���م تب���ت بع���د  لحيت���ه  " ن ب���أص���ففه���و یو  )٢(ربيـ الع���ق ال���ذوعب���ت ی"مي���د نجای
بت���ت لحي���ة   ن نبع���د أ Alcibiadss أح���ب  "س���قراط  س���جل بل���وتراك أن  م���ا نيب
 ".يالفت 

 
مي، س����الالمجتم���ع اإل  يس���لم بوج����ود الل���واط آظ���اهرة حض����اریة ف���    نا ّن��� ذا آإو

ك������ر فب م������ن جان������ب الصـ والتع������المبالغ������ة د ا نؤّآ������ّن������ذا آإي ومالواألدب اإلس������
ة ئبـوذل����ك به����دف تع�����  .. المية ب����اللواط  ض����ارة اإلس����  اته����ام الح ف����ي   حييس���� الم

 الظ���اهرة ف���ي ه ه���ذيلـا القض���اء ع���وأیًض���. المس���لمين ية ض���دحيس���الجم���اهير الم 
 بع���ض ي نلف���ت األنظ���ار إل���  نح���ب أْن،اأیًض��� فإنن���ا. دـ الصاع���لمس���يحيالمجتم���ع ا

 . اللواطن ميالمسيح  لموقفر اّوـ تطي إللتقن نْنالمالحظات قبل أ
 
 لفت����ة أو آ����ل خل����فاف الل����واط، ش����ي اآتف����ية برـات الغ����س����مبالغ����ة الدرا -١

 وة ألص����داق انرفوـفه����م ف����ي الغ����رب، ال یع����   .. ين ثي����ين ذآ����رین أو أن ب����عالق����ة
رؤی���ة   ف���ى أوروب���ا وأمریك���ا  نكرونس یس���ت، وم���ازال الن���ا سنج���ن ح���اب ب���دو تال
 ال���ذراع ّفل���، فض���ال ع���ن  ابكت أی���دیهماش���ی���ق وق���د ت رالطف���ي  نياش���ین یمآ���رذ

 بع���ض نَّ، ب���ل إقات ف���ي الش���رن��� والبني الول���دامش���ی  بالتب���ادل، آم���انقـلع���ح���ول ا
ي ب���الد ف���ك ی���د أبي���ه أو معانقت���ه   س��� منم��� جیتح���ّر نآ���ام���ن المش���رق،   ءان���األب

ية نس��� بوج���ود عالق���ة جًالثم��� مـع���ول���ذا فالز! ونيبرـلغ���الغ���رب ح���ى ال یتهمهم���ا ا 
یك����ن یطي����ق  ل����م  " مي����راأل" نَّ د أمج����رلمار ـاعر اب����ن ع���� ش����تمد والـين المع����ب����
 الإليه ـي���ل ع��� دلته���ام ال  ا)٣( "ه���ارني الف���اعة واح���دة ال ف���ي اللي���ل وال  س���اق���ه فر

 ب������ينبي م������ن أی������ة عالق������ة حميم������ة رـغ������ر الـربي أو الذع������ـغ������ك الش������ه������ذا ال
  !.؟؟؟؟؟رینآذ

  
ربي ل�����م ـم�����ع الع�����ت المجنَّأ وه�����ي يأخ�����ر  ملحوظ�����ةيل�����إودنا ـوه�����ذا یق����� -٢
 رفـعی

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .مئه آان فى حالة انتصاب داغریق بأنَّصف أحد آلهة اإلو) ١(
ق����رن الث����انى عش�����ر   ل وجاینمي����د ف�����ي ا ينرة هيل���� ظ من����ا أنَّ"  المس����يحية والل�����واط  "ق����ال مؤل����ف   ) ٢( 
  . "ور  بد" ة حكایوبألف ليلة أثرة متأ

  .٢٨ ص ل عن جوذ بوزو)٣(
 ــــــــــــــــ
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 وه����ى ظ����اهرة ،صورهـ أحل����ك ع����ي، وال ف����)١(الل����واط ب����ين الرج����ال، آظ����اهرة

ي ا ف����� بال�����ذات أّم����� )٢( وف�����ي الحض�����ارة الروماني�����ة  .نآلالغ�����رب ا عة ف�����يئش�����ا
شق الغ���الم وه���و م���ا ب���ين البل���وغ    ـفكان���ت ت���دور ح���ول ع���  ، س���الميةالحض���ارة اإل

 یج�����وز بع�����دها الظهوره�����ا نهای�����ة للمرحل�����ة و تبرـوظه�����ور اللحي�����ة، الت�����ى یع�����
 :ر اللوطيـ الشاعیشكوولذلك  ل منهـ توقع ذلك الفعأوي، مطارحته الهو

 
ُحلقت لحيف أتته قبل أن ینجز وعدينبتت لحية شقران حبيب الروح بعدى

  
 . عاذره حجاب الدّرقوـوأخضر ف: هل آخر في غالم فيصفه بأنَّویتغّز

 
 :وفي روایة

 
وأخضر فوق حجاب الدّر شاربهلما استقّل بأرداف تجاذبه

 
 :وقال

 
وأخضر شاربهوقد الح عارضه ر من اإلنس حفته آواآبهبد

 
 

خض���رار ه���و بدای���ة ظه���ور الل���ون  ، واإللمانـوالش���ارب ه���و أول م���ا ینب���ت للغ��� 
 ... یشتد ویسود أْنلقب

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  یلوط����ون"مبراطوری����ة العثماني����ة ش اإلجل الجبرت����ى بارتي����اع ش����دید ظه����ور فرق����ة م����ن أوب����ا  س����) ١( 

 !.عئ واعتبر ذلك من الفظا"ة باالختياری
ي  بع����د وه����غری����ق عرف����وا عش����ق الغ����الم ال����ذى ج����اوز س����ن البل����وغ ولك����ن ل����م یص����بح رج����الً    اإل) ٢( 

Pederasty يغریقي�����ة آان�����ت أغلبي����ة ص�����ور اللواط�����ة الكب�����ر س�����ة للمزهری�����ات الجنس����ية اإل  وم����ن درا 
 ألآث����رن ا ولك����، رس����موا ف����ى حال����ة ال����وطء ن الكب����ار وه����م ال����ذیي أنعليه����ا م����ن نف����س الس����  مومةس����المر

ن أا غری���ق أیًض��� ، ولك���ن عن���د اإل ي���ذ أو عب���ث الكبي���ر بع���ورة غ���الم ج���اوز س���ن البل���وغ      خالتف  ه���و،اش���يوًع
لوطي���ان ق���ادا معرآ���ة ض���د طاغي���ة أثين���ا فهم���ا آان���ا ق���د تج���اوزا مرحل���ة المراهق���ة ب���ل     هاسس���الدیمقراطي���ة أ
قين عل����ى  ومعش����وقا م����ن عش����اًس����اس آان����ت تتك����ون أنيبطيب����ة المقدس����ة م����ن المح����ار  وفرق����ة،والش����باب

"  المح���اربين نيب���ش���اد الفالس���فة ب���اللواط  أ و، مق���اتلين ول���يس غلم���ان نأى ل���واط ب���ي، عالق���ة ح���ب وج���نس 
م����ام أهان����ة ش����ق یقب����ل الم����وت وال اإل العا ه����زیمتهم ألنَّن جن����ب ال یمك����يا إل����جنًب���� نه����م عن����دما یق����اتلونأل

  ."معشوقه 
 ــــــــــــــــ
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 امزغب الشعر لجـوعـذار زانـه مـن
!أنت أم أنت غـالم؟ فأیـن لـي أآعـاٌب

 
 فك�����ان ،المض�����طر للبق�����اء ف�����ي المرحل�����ة. أم�����ا الغ�����الم المحت�����رف أو الفاع�����ل

ن����ذارات التقاع����د المتمثل����ة ف����ي بدای����ة   إ خف����اء إمره المهن����ي بـطال����ة ع����إیح����اول 
 : ر اللحية ولذا یقولـظهور شع

 
 وذهبت بملحك ملء آف القـابض فاليـوم إذ نبتت بوجهـك لحية
 بعـد اللـذاذة خّل خمر حـامضمثل السالفة عاد خمر عصيرها

 
 : ّزیه فاجرـــأو یع

 
 ... ... ... ...فباطن  فإن تك قد سالت نجدیه لحية

 
 !!تذآر أخي ما قد مضي من شبابه

 
  هـاذاك عائبـفقلت ال تكثـروا م اة بدت في الخد لحيتهـقال الوش

!عني وعنه قالر صاحبهأن سيل  وصار من آان یلحي في مودته
 

 اللواط في األدب العربي
شق ـ الع�����م�����نربي آ�����ان ی�����دور ح�����ول ه�����ذا الل�����ون ـدب الع�����ف�����اللواط ف�����ي األ

ع ف���ي الغ���زل ئ وه���و الوص���ف الش���ا،، أو األم���رديمر الفت���ـي ع��� ف���نةّيـلمرحل���ة مع���
ل����يهم لم����ا به����م م����ن  إع م����ن التطّل���� رة ناهي����ة والمح����ّذلواألدب وف����ي النص����وص ا

�ي تل��ك الس��نّ    �ه مي��ل   ل،فتن��ة  بحانه س�� وع��ده  ه��ذا ه��و س��رّ  ولع��ّل.. ل��واط  لم��ن  ب�ف�
واللف�����ظ  . "ول�����دان مخل�����دین  "  ش�����هواتهم یكبح�����ونون ّفـ یع�����ینوتع�����الى لل�����ذ  و

 يلولدن��������ة، أا ي ول��������دان خال��������ديبير، أـالمخت��������ار ش��������دید التوفي��������ق والتع�������� 
ت تثب��� ب���ل ،ربي المص���اب به���ذا ال���داءـتف���تن الع��� الیتج���اوزون تل���ك المرحل���ة الت���ى  

ل ّجس���ال���ذین  آور ل���ذ م���ن ايظمـ الع��� الغالبّي���يوغ��� الت���ى تّنلس���ه���ا اات أنَّس���الدرا ة
�ي الجّن�� ، قاومه��ا وآ��بح نفس��ه ع��ن الفع��ل  م��ن مؤق��ت فمي��ل ل��وطيّ  له��م ةف� م��ا  فل��ه 
 .ياشته
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ت����ي نفس����ه ع����ن الزن����ا بالفت����اة ال  ناص���� ال����ذي فيفـلع����اب اش����ا آم����ا تماًم����   لل
،ارة واح���دة ع���ادت بك���ًربك�� ّضف��� م���ا آّل"ح���ور ع���ين "  ن���الج ، فل���ه ف���ييتهش���ا  �اة

زم��ن الخل��ود ال��ذى   ف��ي  البك��ارة ي�ي الليل��ة، فم�� أحل��    ةين م��ّرـبع��سها ول��و فّض��  ا ف�
" ن�� الجف��ينفس��ه ع��ن الغ��الم األم��رد فل��ه    َقَب ـ َع��رة، آ��ذلك م��ن ب��قط في��ه الخس��ت  ة

 �د إالَّنحس���اج���زاء اإل  لوه���..  األب�� ل���ي أم���رد إيق���ب غ���الم یي أ" ندو مخّل���نول���دا
 .فاضة إولنا!  ؟ناسحاإل

 
 الغ���الم عار بع���ض الل���وطيين أو ب���األحرى إم���امهم نج���د أنَّ  ش���وم���ن مراجع���ة أل 

 يش���ارة إل���إ مح���تلم هن���ا ( ش���ك ويلـأو ع���...    ن ی���دور ح���ول ه���ذا الس���قشوـالمع���
  ).البلوغ سن 
 

 لم یطل عهد أذنه بالشنوفحين أوفي على ثالث، وعشر
 ریفُبحَّـة االحـتالم للتش فـيه ُغـنَّة الّصـبا تعـتليها

 التخویف وطوى أختها من  حين رامى النساء منه بعـين
 

ذان آا ف�����ي ون حلقاًن�����ـه�����م آ�����انوا یضع����� نَّأفه�����م  وُی،قَل�����والش�����نوف ه�����و الحَ 
وه���ذا م���ن التخن���ث ال���ذى یص���احب مراح���ل الت���رف       . البل���وغس���ّن  يالص���بية إل��� 

  ..اآلن في أوروبا وأمریكا ي ر وُیيواالنهيار الحضار
 
 :ي إلّنسبط بالـخر یهآو
   

 طفل وآهل السن فى ظرفهابن ثماٍن بعــدها أربــع
 
 :أآثرخر آم یهبط ث

 
  ح لتعـلـيم هجــــاه شــادن یكتب فـي اللـو
أمـرد من نشئ الدواوین أنَّ الــــذي یتمنـــي

 مبتدًئـا بالبـاء والسـينقـد نشر الطومار في حجره
 
مال ـ األع����يف����ت ـ شاع����وم����ن ث����مّ  ري،أنه����ا آان����ت ظ����اهرة ت����رف حض����ا    -٣
 ي، الث���انسيباـصر الع���ـر ابت���داء م���ن الع���  ـ یخل���و دی���وان شاع���  د یك���ا، ف���الني���ةفال

 م����نل����يس و ،م غ����الف����ي لا م����ن غ����ز ا أو متأدًب����قيًه����ف ا أو أمي����ًروا آ����ان أملًك����
 األدبّيث التراالمبالغة القول بأن 
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نص���ف ل اي حت���نس���انية مجتمع���ةاإل ت���راث قشق الغلم���ان یف���وـربي ف���ي ع���ـالع���

 يلـع��� الممارس���ة الي���وم ف���ي الغ���رب أ نَّأ  ب���ل نق���ول .ینرشـ الع���نق���رل ام���ن يث���انلا
 إالَّ أنَّ أآب����ر، لك����ّم م����ن ناحي����ة ا تك����ونب����ة ق����د  لكتافالك ن ش����ك، آ����ذ ونس����بة ب����د 

كس الح����ال ف����ي ـمال الفني����ة الت����ي تس����تحق ه����ذه التس����مية قليل����ة ج����ًدا بع����  ـاألع����
 يثالحضارة اإلسالمية، ح
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س ا عل����ى الج����ن ى ب����البرونجرافى ال����ذى وص����لنا آ����ان قاص����رً  س����ّمف أو م����ا ُیلمكش����ودب ا األنَّأوالح����ظ 

 نك���  ال یم" س أب���و ن���وا " يدب العرب��� لك���ن بع���ض أش���عار أش���هر ل���وطى ف���ي األ     و.. ب���ين الرج���ل والم���رأة   
  ."ة  التك"ها بأدب صفحتى ليمكن و.. ور حول السروال وحل التكة د تيفه..  الفن يدراجها فإ

 
 بـأ ربيـه رشـأنـن آــأغ المـدا غـا إليك یـد بهــتم
 بـدبيـ الةتـد تكـتح عقـویف اهاـنان إذا حسـر لك العـیج
 ّل إزارهــي حــــــس إل وــــرَّه النفـزال تشـوغ

 يط به األزرـنه ماتحـوأمكن م  ر لوجههـا فخـسكبت له منه
 أسـي اليـئى إلاـمن بعد إقض  لهـ سراویّلـي حـلس لـاس

 دوانـدى ظلٌم وعـن یـا مـهفقام یسحب أذیاًال منعمة قد مس
هتكت مني الذي قد آان یصطان  لبهـفي والدمع یغـیا أس: یقول

 ذا صروف ليالى الدهر ألواُنـآ يُث رأي ظبًيا فواثبهـت لـفقل 
 اـباءه الدیباجـا قـرنــوحس زـة خـناك تكــنا هـلـفحل
 يها المزاجاـاشمي أصاب فـه زال أدیبـي غزج الكأس لـم

  
  ةكت بحل الة معه آالعاديتهینإلى أن 

  
 ..........................فقمت حتي حللت مئزره
 د للعـلم حصي المسجـد إذا مـا وطـئ األمــر
 !مـن التكـة تستعـقــد فقـد حـّل لنـا عقــًدا

 ـرهالهـا تكـة أشتهي ج وإّنـي رأیت سـراویـله
 !ت عقـد ربــاط تكتـه وال سّيمـا وقـد غـير

أدنيت خلخالية من شـْنِفـه  وآنت فيما بين ذا ربمـا
 

 ....والشنف هو الحلق في األذن
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بة ف��ي التش��هير  ـتج��د الم��ؤرخ ی��ورد ترجم��ة أح��د المش��اهير، وب��دون أی��ة رغ��        

 والص���الح وطي���ب الس���يرة،  يفة والتق���وـ بالع���ب���ل بع���د أن یش���هد ل���ه ش أو االده���ا
 ث���م ی���ورد بض���عة أبي���ات " ف���ي غ���الم - ل���ه هللافر اـ غ����ول���ه  " :ك بقول���هـیصرع���

 ذل��ك نولك��. صرـ الع��يتوس��متقن��ة أو رآيك��ة حس��ب م  تك��ون غ��زل ف��ي غ��الم ق��د    
ة آان�����ت بنس�����بة س����� نس�����بة المماروه، أو أنَّس�����مار ا ق�����ده�����م جميًع�����أّني نـال یع�����

 بي���ت قال���ه بتهم���ة الزن���ا  بك���لربيع���ة ي مر ب���ن أب���ـ ع���دی���نأ ول���و ،األق���وال الفني���ة
  ..د أول قصيدة ـألدمى ظهره الجلد أو لرجم بع

 
 يا إل���تناًدس��� بش���رب الخم���ر ا اًرـولم���ا ح���اول أمي���ر الم���ؤمنين أن ی���دین شاع���     

ر ـمعرف�����ة الخليف�����ة بدق�����ة وص�����ف الشاع�����  نَّر ب�����أـ رد الشاع�����،إجادت�����ه وص�����فها
م��ا  نَّإشقهم ـلمان وع��ـث ع��ن الغ�� فالح��دی . الخليف��ة قط ف��ي ی��د س��  فأ، للش��بهةيأدع��

ضویة ف�����ي ن�����ادى ـالثق�����افي، وبطاق�����ة ع�����   المجتم�����عييق�����ة م�����رور إل����� ثآ�����ان و
اس�����تدالل م�����ؤرخ الل�����واط ف�����ي   وال نفه�����م،ر وق�����وع ول�����ذلك ال نتص�����ّو،الص�����فوة

لم الص��بية ـباح��ة الل��واط م��ن قص��يدة خيالي��ة الب��ن الف��را ، مع��       إ يلـالمس��يحية، ع�� 
 يإل���  غالم���ه المتمن���ع يا أن���ه اش���تك م فيه���ـ باألن���دلس الت���ى یزع��� " المری���ة "ف���ي 
ندها ع����انق ـع����. تمتاعس���� الجم����ال ه����و لال  ب����أنَّيالقاض����فحك����م  ، البل����دةيقاض����
وبل����غ م����ن اقتن����اع الغ����الم  .  ال����الم لألل����فقناـ ب����أمر المحكم����ة ع����،هفت����ا لمـالمع����

ه���ذه خي���االت  . عة التمّن���ئ���فر ل���ه خطيـ أن یغ���هللاأن���ه طل���ب م���ن ا لمحكم���ة بق���رار ا
ه����ذه یحمل����ون " المری����ة "  بقای����ا مدین����ة  أنَّسوال ت����ن ی����ة لحض����ارة غارب����ةفكر

 .ربـإلى اليوم في منفاهم بالمغ عئندلس الضامفاتيح بيوتهم في األ
 

 تقد أنَّـ ف���نحن نع��� ،ا لخ���اطر الق���ارىء المس���لم  تذار وال تطييًب���ـ اع���سوه���ذا ل���ي 
 المجاهرة
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 يقد أن الممارس���ة موج���ودة ف���تـونع���ل���ي المجتم���ع م���ن الفع���ل ذات���ه،  تأخط���ر ع 
تهم ُن�����  اللك�����يبة ـ الرغ�����يت وف�����ي جمي�����ع المراح�����ل أو حت�����   لمجتمع�����اائر اس�����

 مؤش������ر االنهي������ار ب ه������"أفالطوني������ة "  ول������و ،المج������اهرةلك������ن و. بالمبالغ������ة
 ي ف����المهم ه����و الموق����ف الحض����ار،مترفيه����اق  م����ن ب����اب فس����ي وه����ي،الحض����ار

.. احش�����ة الف  يوه�����..  التح�����ریم س�����اس وه�����ذا ه�����و أ ، تخلق�����هيوالمن�����اخ ال�����ذ 
فق����ال .. األم����م نهي����ار ف����ى حدیث����ه ع����ن ا.. وس����بحان م����ن اخت����ار لفظ����ة الفس����ق 

 ص����ورة م����ن فس����ق مترفيه����ا وانح����الل  وإلي����ك.. أمرن����ا مترفيه����ا ففس����قوا فيه����ا  
 الحمام���ة قط���و" :  م���ن أب���رز المؤلف���ات األندلس���ية ع���ّدآت���اب ُی  وردت ف���ى .األم���م

 .ـه٤٥٦ سنة المتوفى٠٠أبى محمه بن حزم .. اإلمام الفقيه  من تأليف" 
 
س�����م لص�����الح  ق�����د ُح"أندلس�����نا "  ف�����ي ي الحض�����ارعآ�����ان مس�����تقبل الص�����راو

، أخ���رت يإلس���المافریق���ي ئ اإلم���ن الش���اط "  متخلف���ة "وال هب���ة ، ل���المتخلف���ين
 .مينلمسلة اإباد

 
 وق����ت ي بحاج����ة إل���� لي����ة ال ت����زا بورو األ- لمس����يحيةرة الحض����اآم����ا آان����ت ا 

منق���ذیهم م���ن  ل لسن���د األيوالح���ظ وص���ف منحل���  . ( م���ؤهالت الوراث���ة  لتس���تكمل
  .. .)لخ إ..  بالبربر والمتخلفين يیقفراإل ءيلشاطا

 
 حكای���ة ت���داولتها الكت���ب  لي���ك ب���ل إ،ه بع���ض نم���اذج مم���ا ورد ف���ي الكت���اب  ذوه���
 !!ن تعليقو ميالدیة بد١٩٦٤ وأوردها الناشر فى عام ،المؤلف عن

 
 بس����ّكة عابتيالس����بد الب����ر ص����احب ا ـمر ب����ن ع���� ـ ه����و وأب����و ع����  ا یوًم����م����ّر" 
 ( د فق����ال أب����و محم����، فلقيهم����ا ش����اب حس����ن الوج����ه،أش����بيليه ةن����یدين بمالحط����اب
ل ل��م ن��ر إال الوج��ه فلع��   : مرـ فق��ال ل��ه أب��و ع��   ،حس��نة ه��ذه ص��ورة )  ح��زم ج اب��ن
 . " سترته الثياب ليس آذلكما

 
  :فقال ابن حزم ارتجاًال

 ." خلإ.. نه ـسـ حيأتيـذل فيمن ســ عيذو"  
 
 ب����أن هللا أع����زه اآلف����هق دیص���� طل����ب يلـض����عه مؤلف����ه بن����اء ع����   وب لكت����اوا

 عراضه وم���ا یق��� ـع���وأبه ابأس���معاني���ه و  فة الح���ب ص���ة ف���ي لرس���ا" : یص���نف ل���ه 
 ."فيه 
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 ي ف����يصر االس����تفتاء ف����ي الص����الة واإلیم����ان والجه����اد، ب����ل حت����    ـ ع����يانته����
ب بوض�����ع مؤلف�����ات ف�����ي الح�����ب، لكت�����ان اُیكلف�����وم وأص�����بحوا لك�����الوا تزالـاالع�����

 سف���ي أوض���اع الج���ن"  طل���ب الجمه���ور " يلـألف���وا بن���اء ع��� نوهن���اك ب���الطبع م���
رض ـ فل����م یستع���� " مش����اهداته يحص����ر آتاب����ه ف����  س����ن اب����ن ح����زم إذ حوق����د أ.. 

 أآب��رریحة ش�� ف��ي تق��دیم  أآب��رفرص��ته   آان��ت وم��ن ث��مّ " م��ن ب��دء الت��اریخ   الح��ّب
ترف ـل���ذلك اع��� .. بية س���كوو ميكرد ش���ریحة مج���ّرتك���ن ْنإم���ن حي���اة مجتمع���ه، و  

ال�����ذین ( األق�����دمين  صره ع�����ن س�����بيل الع�����رب  ـبيل ع�����س�����ض أو تب�����این قبتن�����ا
 . ."ير سبيلنا ــفسبيلهم غ" ): وها ـندلس فضيعألأورثوهم ا

 
 وف���ى أع���راض الح���بّ ، رةشـول الح���ب ع���ص��� أف���ي: ا ثالث���ين باًب���نب م���ات���كوال
 ف���ي نث���م باب���ا، تة أب���وابس��� الح���ب يلـ اآلف���ات الداخل���ة ع���ف���يو. ار باًب���شـع��� ان���اث
 !!ففـ، والتعيةصــعبح المق

 
، ن س����قوطهاآفنت وـذه حض����ارة وص����لت إل����ى ذروة الت����رف، نض����جت وتع���� ه����
 .ينهابا يش متربًصـبرها یعـوحفار قّصة خا

 
 قص���د ع���ن  ن في���ه دویكش���ف هاب ال���ذى وض���عه ف���ى الح���ب، تج���د    كت���وه���ذا ال
 م���ع ه أو اتص���ال ج���وهر قس واتف���اياطنـه، فه���و یتح���دث ع���ن المغ���   ت���ثقاف بع���ض

 " ق���ل ع���ن  نث���م ی. هم���انيبق���ة  العالتحك���مرآ���ة الت���ى  حين النوق���وا .ج���وهر الحدی���د 
ف ع����رّ  ُیْنه أش����هر م����ن أ ا بأنَّ����ًيـ ب����ه، واع���� ءهاق����رف ع����ّر ُین أن دو" ونأفالط����
ویس���تنهج ، األول م���ن الت���وراة فر ي الس���ف���ات���ه ءاقرق���ل م���ن  نوی. ءه ه���ؤالئ���لقرا
ث����م .. ب����الوحم م����ة ما تس����ميه العاـير مؤآ����دة ع���� ـ غ����لك����نعة وئلومات ش����اـمع����

بالجدلي���ة فل���ة حا .. "وهم ت���راك المدال ب���ا"ي���ورد قص���يدة ل���ه اش���هرت  ف فیتفلس���
س����ع  التان الق����رف����ي يلم����انألف او الفيلس����" هيج����ل "لم ـ ع����ي تص����ل إل����نب����ل أق
 .شرـع

 
  :یقول ابن حزم

 
 فكيف تجد اختالف المعاني  تـرى آل ضـد بـه قائًمـا
  ویاعرضـًا ثابًتا غير فان   فيـایهـا الجسم الذا جهـات

 ــــــــــــــــ
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واألش����ياء إذا أنوط����ت ف����ي غای����ات تض����ادها     ..  واألض����داد أن����داد  ": ق����ولوی
  ."في انتهاء حدود اختالفها تشابهت  ووقفت

 ." ي مان" يره مبدأ التثنية المنسوب إلـعشویررد في 
 

 يی���ة الخط���أ الت���ر النظع ب���الطبيلم الض���وء، وه���ـلوماته ف���ي ع���ـویق���دم لن���ا مع���
.  الجس���م في���راهيلـ یق���ع ع���ش���عاع م���ن الع���ين  ع���ن خ���روج ، ادت فت���رة طویل���ةس���
ه���و إش���ارته   -ت لألس���ف تفاص���يله ـ وإن ضاع���- حدیث���ه ي أخط���ر م���ا ف��� ير أنَّـغ���

"  النظ����ام قحاس���� إيالم أب����غ���� ص����الح "ه����و رأي  لوج����ود رأى مخ����الف ل����ذلك  
 ."!!أحد  ليه ـ ساقط لم یوافقه عل اإلدراك فهو قوي خالف ف"الذى 
 

والح���ظ ! .. ص���حيح ؟لم الض���وء الـفه���ل یك���ون ص���الح ه���ذا األب الحقيق���ي لع���    
ره ه���و صـ ع���يدة ف���ئی���ة الس���ار النظ" خ���الف " ي الض���وء ال���ذيه���ذا الع���الم ف���نَّ أ

 يبيد ف����ـت ع����ن وض����ع الع����ئتنتج م����ا ش����س����وا .. بده ـ ع����ي أقغ����الم أب����ى إس����حا
 !!. العالم الجدیديون فقرد سبعة ـ بعمدولة المسلمين ووضعه

 
 ی���ةرؤبيره س���بق الـأو بتع���،  الص���وتيلـ ع���ة الض���وءرعس��� قف���وتدرك ی���ه���و 

 الم���ادة ة ه���و حرآ��� ن الزم���انَّا أنفّرـیع��� و الفل���كلن���اوه���و یش���رح  . ي الس���معلـع���
ا ي���ًرآثه ـنع���د ع��� ب یل���ما ولك���ن أب���ا محم���د  ح���دیث ج���دً یف رـ وه���و تع��� ن المك���ايف���
 لفل�����كعات وقط�����ع ا لم�����رور الس�����ام موض�����وعس����� ا" ن الزم�����انَّدما ق�����ال إنـع�����
 ."حرآاته وأجرامه و

 
ل وه���ل ه���و  ظ���صره ح���ول الـلماء ع���ـ هن���اك خالف���ا ب���ين ع���   وتع���رف من���ه أنَّ 

  ..م ال أٍدمتما
 

ولجت ـآم����ا ع���� ، ج����احن النفس����ية بضوتع����رف أنه����م آ����انوا یع����الجون األم����را   
 أن يإل��" .. الق��واد الت��ى اش��تد به��ا ح��ب زمي��ل له��ا م��ن أبن��اء الكت��اب          ح��د بن��ت أ

 ."تدورآت بالعالج 
  ــــــــــــــــ 
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تحت���ل الم���رأة ..  التحل���ل  ح���ّدي متح���رر إل���ه���و ل ب���حه���و إف���راز مجتم���ع مفت���وو 
تثناء الق���وات المس���لحة  س��� جمي���ع أوج���ه الحي���اة با ستم���اروة، ص���ن���ة خا مكافي���ه
 ي ف����" به ترب����نَّ����أشخص����ية ل ترجمت����ه اي ف����لفه����و نفس����ه یق����و، رج����حأل ايلـع����

 ح����ّد يأن����ا ف���� و لج����االر إالَّس����ت لال جاو نهريـغ����  یع����رفل����محج����ور النس����اء و 
 ..."شباب لا

 
ا ، وجع���ل من���ه فقيًه��� ن ف���بك���ّلليمه ال���ذى أل���م  ـتع��� به ی���دین أنَّ���جتنتس���ولن���ا أن ن

 ی��دین ،ریقـفة اإلغ��س�� فلي الض��وء إل�� ملـصر م��ن ع�� ـرفة الع��ـ مع��لبك�� اا ملًم��أدیًب��
ة ع����ن فك����رطينا ـا یع����وه����و أیًض����.. ! ..  النس����اء م����ن لماتـ مع����يبه����ذا آل����ه إل���� 

 ،خ����الل حدیث����ه ع����ن رس����ولة الغ����رام  ، ها الم����رأةس���� آان����ت تماريف الت����ئالوظ����ا
 نقب��ل ه��ذا  آ��ان م��ن حقن��ا أنْ   وم��ن ث��م ربم��ا  .. ف ئلوظ��ا م��ن ب��اب حص��ر ا  سول��ي

الطبيب�����ة والحجام�����ة   " :نفم�����نه.. بيل المث�����ال ال الحص�����ر  س����� يلـالتع�����داد ع����� 
لمة ـوالمع������ نية والكاهن������ةـح������ة والمغ������ئوالس������راقة والدالل������ة والمش������اطة والنا 

 .".زل والنسيج وما أشبه ذلكـ فى المغعوالمستخفة والصنا
 

ء أو الض����يوف م����ع الرج����ل وأهل����ه وال   وآ����ان الرج����ال یجلس����ون م����ع النس����ا   
 ،ليقـ تع���ي یحت���اج من���ه إل��� يوال حت���  ب���ل ، ذل���ك اإلم���ام الفقي���ه اب���ن ح���زم  یس���تنكر
 التحل����ل ال����ذى جع����ل رب البي����ت يلـضبته ع����ـخ����الل غ����  م����نكلمنا ذل����ـوإنم����ا ع����
 االخ���تالط س فل���ي،ازل���ةغ المن م���أآث���رب���ل و  يوفه ألهل���هض��� ع���ن مغازل���ة يیتغاض���

رضه ـ ع����يط ف����ق����ال وه����و المف����ّر  آم����ا"  ال����دیوث" ب����ل ،ه����و م����ا یثي����ر ش����يخنا
 :یقول!. الًنـرض أهله وعـوع

 ،ير أه���ل بل���دناس���ند بع���ض مياـ ع���،خ���وان لن���اإ مجل���س ي آن���ت ف���ي أذآ���ر أن���"
ا م��ن أه��ل ص��احب   ب��ين بع��ض م��ن حض��ر وب��ين م��ن آ��ان بالحض��رة أیًض��        فرأی��ت

 ، وخل����وات الح����ين بع����د الح����ين   ،تهـتبشع����س اامًزـأنكرت����ه وغ���� ا  أم����ًر،المجل����س
ه ت��� وحرآ،ریض فل���م یتنب���هـم، فنبهت���ه بالتع���ئأو الن���ا بئ���اغآالاحب المجل���س ص���و

له یفط���ن وهم���ا ـلع��� ليه بيت���ين ق���دیمين ـر ع���أآ���ّرلت ـبالتص���ریح فل���م یتح���رك فجع��� 
  :هذان
 

  ـس أتـوا للزنا ال للغناءإنَّ إخوانه المقيمين باألمـ
 موقر من بـالدة وغـباء  قطعوا امرهم وأنت حمـار

 
 قد أمللتنا من : ي قال لي صاحب المجلسوأآثرت من إنشادها، حت

 ــــــــــــــــ
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 وأن�����ا ال أدرى مس�����كت فأ،يرهماـ فتفض�����ل بترآهم�����ا أو إنش�����اد غ�����،س�����ماعهما

 .افل؟غأم مت وـأغافى ه
 

  .؟لـافغل ابن حزم أم متـفـورنا ال ندرى أمغدونحن ب
 

 ناب���م لن���ا ـذ یزع���إ ، الت���رف والب���ذخ يدید الث���راء مس���رف ف���  ش���ه���و مج���تمح  
 وهم����ا إال "شاق ـ وه����و م����ؤرخ الع���� - "ق����ط " قين ش���� عادل����م یش����ه  هح����زم أنَّ���� 

 وق���د جمع���ت ،ة بم���اء ال���وردش��� مرشو،نبرـمبخ���رة بالع��� رـیتهادی���ان خص���ل الشع��� 
األب�����يض المص�����فى ولف�����ت ف�����ى تط�����اریف    وبالش�����معلمص�����طكي  باص�����لها أيف�����
 !."ز ـــ والخيالوش
 

ا ًجر س����ینشرـ بع����شرین غ����زاًالـع����" : وآ����ل إلي����هتوأه����دت ش����جن جاری����ة الم
بر نـير م���ن ذه���ب مش���بك في���ه المس���ك والع��� ـغ���صآ���ل غ���زال خ���رج ي لـع���، اًينيص���

 رأس���ه ف���يطق���ة م���ن ذه���ب نيفة بمص���م���ع آ���ل غ���زال و.  الطي���ب المرتفع���ةوأن���واع
 لتح���فا ( "م���ن الج���واهر الجليل���ة الق���در     يرهاـد أو غ���زم���ّرأو ت ی���اقوج���وهرة 
 .)المعارف بمصر  دار. ن الدهايمنشرة سا) . ( والهدایا 

 
ظ، والش���ائع ف���ي ك أورب���ا مجتمع���ين، م���ا آ���ان بط���اقتهم ه���ذا الت���رف الب���اه مل���و
  !. حزمنرفهم ابـ األندلس الذین یعقشاـعجميع 
 

ث����م . لنح���ال الة إال اق الفس���و دوم���اذا بع���� "  قالفس���و "  إال ،وم���اذا بع���د الت����رف  
 .الملل
 

ازل����ة غ بمیس����مح ح����دیث الرج����ل ال����ذى  يوق����د رأین����ا ص����ورة م����ن التحل����ل ف����  
 س���ان  ع���ن أبش���ع وآأن���ه یتح���دث     كن���ه یق���دم لن���ا ص���ورة     ول"! الض���يوف ألهل���ه 
 حي����ث أص����بح  ، أو الس����تينيات م����ن ه����ذا الق����رن   ،ينياتـ السبع����يفرنسيس����كو ف���� 

طورة س�����  أو األنز اإلغ�����ریقيغ�����  أو اللي، أو الج�����نس الثالث����� ،الثال�����ث  صالش�����خ
وه����و أن ! ح����زم مث����الين ف����ي آتاب����ه نها اب����نـالنواس����ية، ش����ائعة، حت����ى أورد ع����

ثنا دیح���..  هللاياذ ب���اـوالع���، زوج���ة الرج���ل ي ق الفت���شـ ویع���،يشق الرج���ل الفت���ـیع���
 :ماـاإلمام الفقيه ع

فإن�����ه ٠ ي المع�����روف ب�����ابن الحری�����ر  ي األزدحي�����ي ب�����ن یهللابيد اـده�����م ع����� " 
 الحص����ول يا ف����داره وإباح����ة حریم����ه والتع����ریض بأهل����ه طمًع����   هم����الإ بيرض���� 
   آانييته من فتـ بغيلـع

  ــــــــــــــــ 
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مر ب���ه ـا تع���حت���ى لق���د ص���ار المس���كين ح���دیثً . ل م���ن الض���النع���وذ ب���اهللا. لقهـع���

 .وثـرب الدیـوهو الذى تسميه الع  فيه األشعار، غالمحافل وتصا
 

 :يسي بن محمد بن محمد الحوالنيـول عـوفيه یق
 

 شرًآا لصيد جآذر الغـزالن یا جاعًال إخراج حر نسائه
 تحظي بغير مذّلة الحرمـان  أني أرى شرًآا یمّزق ثم ال 

 
  :فيه) ابن حزم ( وقال هو  

 
  يليكن ذو النواهـا فهكذ الأ  ویأخـذ ميما باعطاء هــاء
بأرض تحف بشوك العضاه ویبـدل أرضا تغذى النبـات

اح بمجرى المياهـمهب الریلقـد خاب فى تجره ذو ابتياع
 

  م��ن هللايذ ب��اـیستع��( ! ) جد الج��امع س�� المم أنَّ��ه س��مع ه��ذا ال��دیوث ف��ي    ـویزع�� 
 !!".اذ به من الخذالنـصمة آما یستعـالع

 
 :وقال آخر

  
!ال ابتالني اهللا الفرجما لما بي منك من فرج

 
 " یحمي������ه م������ن نأرج������ل یس������أل اهللا ... ليقـلتع������ج ه������ذه ص������ورة ال تحت������ا 

... مة الفس���وق ـليه نع��� ـفة، وی���دین ع���  ـنه الفض���يلة والع���  ـ، ویبع���د ع���  "صمة ـالع��� 
 !...س وبحيث یسمعه الناجد الجامعس المفيو

 
 ...ذابـــليها العـق عــفح
 

 ع���امر يأب���: " بيًرا ع���ن ـأم���ا ع���ن المل���ل فه���اك ص���ورة ال تق���ل بالغ���ة وتع���       
 ف���يالجاری���ة ث���م یمله���ا   یح���ب .  رحم���ه اهللا آ���ان ش���دید المل���ل   محم���د ب���ن ع���امر  

. ايًم����ظعشرات أل����وف ال����دنانير ع����دًدا  ـذآرن����ا ع����ا فيم���� حت����ى أتل����ف ..س����اعات 
ب والح���ذق وال���ذآاء والنب���ل والح���الوة     األد م���ع ه���ذا م���ن أه���ل   هللاوآ���ان رحم���ه ا 

وأم�����ا حس�����ن ...  والج�����اه الع�����ریضظيم والمنص�����بـوالتوق�����د م�����ع الش�����رف الع�����
 وددــلحف اـء تقيورته فشــوجهه وآمال ص

 ــــــــــــــــ
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ولق���د آان���ت .  أح���د وص���فهيف أقل���ه وال یتع���اطص���وه���ام ع���ن وأل اتك���لنه وـع���
 الش���ارع يند ب���اب داره ف���ـور ع���مدون الحض���ـ الس���يارة ویتع��� م���نتخل���وع الش���وار

 ي بقرطب���ة إل���يا ف���ي الجان���ب الش���رقرن���ب���اب داي لـير ع���ـغ���الص اآلخ���ذ م���ن النه���ر
ولق����د م����ات م����ن   . ر من����هظ����ء إال للنيال لش���� ال����درب المتص����ل بقص����ر الزاه����رة  

ه یم���ل  أنَّ���ي یخبرن���وآ���ان رحم���ه اهللا ، لقن أوه���امهن ب���ه ـ آ���ن ع��� ،محبت���ه ج���وار 
ا  حيًن��،ب��راقشي  واح��د آ��أب يزي لـير ذل��ك، وآ��ان ال یثب��ت ع��   ـ غ��ن ع��م��ه فض��الً أ

 ."تاك ـا فى مالبس الف الملوك وحيًنس مالبين فیكو
 

 ّي الحض����ارنّفـ ع����ن المل����ل والتع����ابيًرـ تع����ق هن����اك ص����ورة أص����دوال أظ����ن أنَّ
 ي ب���ومب" يرنا بأب���اطرة روم���ا والطبق���ة الحاآم���ة ف��� ت���ذّآيالص���ورة الت��� مث���ل ه���ذه

ة وانتص�������ار راطورّی�������مبإلقوط اس�������و .. ّيالبرب�������ر قب�������ل الزل�������زال والغ�������زو " 
ه���ا تفق���د  فإنَّ، فریس���ة ه���ذا المل���ل   ص���بح الطبق���ة الحاآم���ة  ندما ُتـوع���. ةالمس���يحّي

 م����ن ي ی����أتأْني  الالوع����ي ف����يه����ا تتمّن����تمرار، ب����ل إنَّس���� االيبة ف����ـحت����ى الرغ����
آم���ا  ال���ذي أص���بحت تمل���ه،  .  وجوده���ايلـص���ها م���ن ه���ذا المل���ل بالقض���اء ع���    یخّل
 .ر اسمهـــ أبو عامّلیم

 
  فل��م یع��دْ ،ىءش��  آ��ّليوت��أفق��د ،  ع��امريب��أی��ة حكا ي ف��:وس��بب المل��ل واض��ح  

 ، الحض���ارةيلـ القاع���دة تنطب���ق ع��� س ونف���،يء ش���يلـا وال یص���بر ع���ًئيش��� يیتمّن���
ا جدی����دة وال  یف����تح آفاًق���� يجتكنول����و ف����ال انق����الب  ق االختن����ايإل���� ندما تص����لـع����

... نح����الل فالمل����ل ال فيب����دأ الت����رف وا،م����ةألتفتق����دها ا صرـ إط����ار الع����يحاج����ة ف����
ر ا فيض�����رب ض�����ربته وی�����دمّ  تم�����دًن ّلق�����ألام  المح�����روة للع�����دّوص�����وتح�����ين الفر
 .ةـــالحضارة اآلفل

 
ي����رة  ثهم آان����ت مزدان����ة بص����ور م  ت حمام����ا نَّأ" اب����ن ح����زم  "  ننع����رف م���� و
قت شـ ل���و ع���"ام لمن��� اف���يه آا ر طيًف���قشـص���احبه ال���ذى یع���ل لیق���و ، فه���وقشـتع���

 ."ذرـــندي أعـم لكنت عور الحماصصورة من 
 

ف الن�����وم آ�����ان به�����ا مث�����ل ه�����ذه التص�����اویر أو   ر القص�����ور وغ�����نَّأوال ش�����ك 
 !!.ّدـــشأ

 
قراء ش���"  ال یحب���ون إال ل���دهه ه���و ووانَّ���أ ي،نح���راف الحض���ار ال االئ���ل دم���نو
 ي الخص�������م الحض�������اريا، أيحية غالًب�������المس�������ي�������ة، باألوروه�������ي " ر ــ�������ـالشع
 يلــ عسوالنا.. ص المترّب

 ــــــــــــــــ
 
 



 
-١٤١- 

 
ر م����نهم ص����يما ول����د الناس���� وال "ن  م����روايخلف����اء بن����" فك����ل دی����ن مل����وآهم 

ا م��ن رآه��م م��ن ل��دن    ن��وق��د رأی��اهم ورأی  .  تفض��يل الش��قرة يلـآله��م مجبول��ون ع��  
 ."ر]فما منهم إال أشق  اآلنير إلصدولة النا

 
 ب���ل ،نصریةـومعاداته���ا ل���م تك���ن ع���، يةص��� ل���م یك���ن مس���ألة شخق،وه���ذا الت���ذّو

 وم����ن ،رـع����ة آان����ت س����مراء س����وداء الش األّم����ألنَّ. حض����اریة وقومي����ة صبيةـع����
  یثيره�����ا، وأْن أْني م�����ن الطبيع�����يالحض�����ار  فه�����ذا المي�����ل لل�����ون خص�����مها ،ث�����ّم

وی����رد   الجمه����ور ض����د الش����قر   ي العام����ة ل����د یيس ول����ذلك آان����ت المق����ا  .یقلقه����ا
 انفص����لت ع����ن جماهيره����ا   يالت����  ح����زم بلس����ان الطبق����ة المترف����ة   اب����نليهم ـع����

 ل�������ذاتها الفردی�������ة ي منص�������رفة إل�������ي،وفق�������دت االهتم�������ام بالبق�������اء الحض�������ار 
 :  يولوجيةالب
  

  دوـفقلت لهم هذا الذى زانها ع  ندى بشقرة شعرهاـيبونها عـیع
  وایة ممتدـلرأى جهول فى الغ  يبون لون النور والتبر ضلةـیع

 
المغارب�����ة ال�����ذین   ول�����ون ، وه�����و ل�����ون األم�����ة  ،ب الل�����ون األس�����ود س�����ث�����م ی
  .ید األسبان لفترة ذونهم من ــسينق
 

 جرم فاحم اللون مسودمفضل د خلق اهللا من آل حكمةـوأبع
 

 نالحظ أنَّس���� ق، المش����ر، ف����يخ����ر م����ن الحض����ارة اآلفل����ة  آل الجان����ب ايلـوع����
 يوف����. ربيـ ب����الط الخليف����ة الع����يول ویج����ول ف����ص���� آ����ان یيال����ذ. ل����وطّي هرش����أ
.. اللواط�����ة .. ناصر ـ م�����ن ثالث�����ة ع�����،رهـق�����د نس�����ج شع�����. يناسّيّبـالع����� مةص�����عا

.. لهم وطب����اعهم ئب����ا حض����ارتهم وت����اریخهم وقّبس����للع����رب  ث����م الكي����د.. الخم����ر 
 ت����رك يلـ تحریض����ه ع����،س����خریته الف����اجرة بال����دین ولك����ن أخط����ر م����ن ذل����ك ه����و

الفس����ق والف����ور م����ن القت����ال أو    ي لـ ع����وة للت����رف والح����ضّ ـوالدع����.. الجه����اد 
 يش����عار انطل����ق ف���� ي نجده ف����س����ي ه����ذا الب����اب ف����ره ـ شع����صوملّخ���� .فروس����يته

 Make:  ح����رب فيتن����ام وه����ويا به����زیمتهم ف���� الس����تينات مؤذًن����ف����يمریك����ا أ
Love not War رب ح المن ًالبد جنسلا سرما يأ.. 

  ــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 



 
-١٤٢- 

 
 ي الحي���اة ف���ة وح���ّبین والفروس���ّيس���خریة م���ن ال���د  الي ف���سر أب���ي ن���واـوشع���

مطلوب���ة لتحقي���ق الهزیم���ة الحض���اریة، فه���م   ص���فات ي انحالله���ا ه���رنف ص���وـأع���
 .تالـذة ال قــأصحاب ل

 
نطيل س������و..  دین������هث������ّم.. فاتهتص������ّر ث������ّم.. وه������م یعجب������ون بجم������ال الع������دو 

 ،ح���ل مثق���فن یر أو أْنـاع���ش ر یكف���ْنأ ل���يس المه���م ، وآم���ا قلن���ا،االستش���هاد هن���ا
جاب ـع���واإل ، وس���كوت الس���لطة ب���ل   ه���ذاهب���ل العجي���ب ه���و قب���ول المجتم���ع لفك���ر  

وهك����ذا نس����خ الناس����خون ه����ذه  ! .. ه فّن����" جم����ال " يلـره وع����ـوالمكاف����أة بشع����
ره ب����ين الش����باب یلق����نهم م����ا یض����من ـر شع���� وانتش����،وة للهزیم����ة والتحل����لـالدع����

  !ّودــالعهزیمتهم في المواجهة مع 
 :ین الددساتـل مقكزؤ بــواله.. ذا الكفر الصریح ـاقرأ ه

  ــــــــــــــــ 
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 !فتوى فقيه
 

  :ند فصاحة األوتارـرُب عـوالش ارـــــــّمـانة الخــذول بحـــــْل للعـق
  اِرـــْبٍر من األْحبــٍك، َحـــنّسـتـم الٍمـــــٍه عـيــقـي فـْدُت إلـصـي قـإنِّ
 اِرــلم واألخبـــي العــٍر فــمتبّص ٍهـــــّقـه، ُمَتَفـــــــي دینـٍق فــّمـمتع
راِرـــــي بشـِمـاًرا ترتــقــــإالَّ ُع ال: ابـلُّه؟ فأجـــذ تُحـالّنبي: تــلـق

اِرـقـصّل الصالة، وبْت حليَف ع فرٌض واجٌب: الـالة؟ فقالّص: قلت
اِرـه بنهـِضـــٍل فاقـْرِض ليـمن َف ٍلـْوٍل آامـالة َحـَك صـليــــأجمْع ع
 واْشــُدْد عـري اإلفطار باإلفطاِر ال َتْنــِوِه: الصيـام؟ فقال لي: قلت
ـاِرـــٍة الُشـطَّــــــــ آللـشـئ ُیَعــدُّ:التَّصـدُُّق والزَّآــاُة؟ فقال لي: قلت

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-١٤٤- 

 
 ذا الُفضول، وغایة اإلدبـاِرــه:ال ليـفق: المناسُك إن َحَجْجُت؟: قلت
 اِب الداِرـند بـَو أنَّ مكة عـــوَل اــرًمـة مْحــــــــالد مكَّـــــنَّ بـــأَتيـال ت
 ن األنباِرـُرُبوا مـم َقـَو أنَّهـــوَل ُزهمـــــتغال : ال ليـ فقالطُّغـاة؟: قلت
 ٍق علي الكّفـاِرـْنَت ذا َحَنـإْن آ ُمــــــــن أْوالِدُهـَتصَّ مـالمهُم، واْقــس

َبي الداِر ـم ُعْقـاُد فنْعـهـذا الجه َن تلك، وظهر ذاـَك َبْطـْن برْمٍحـواْطَع
اِرـير من قنطــــْرُدِد الِقطمــال َت :ِردَّ؟ فقال ليــــــل ُتـُة هــاألمان: قلُت
ـاِرـــــٍة خمَّـانـاحب حـا لصـدْین اـَنــــــــــــون ُمضمَّـــمَّ إالَّ أْن تكــال ُه
ِع إزاِرـو ِبَبْيـذاَك، ولـْل لـَتـواْح هـه، وَدْیَنــلْيـــــه عــاَنَتـاْرُدْد ألمـــــفـ

 !اِر؟ـارِب األسفـّرٍب، متقـــمتغ ازٍبـــري في عـا تفم. تزمُتـقلت اع
اِرـِن الجـارٍة، وَتُلوَط ِباْبـمن ج ٍةــــيــذَّ بزْنـَلــك أْن تـــــل: ابنيــــفأج
 !اِرـذه بقمـالَك هـْن ِخصــــــزیِّ ٌبـَك واجـًنْصُح: يَّ وقالــا إلـــــــودن

 ــــــــــــــــ
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 : ربعفارس ال
 

  رِبـِو والطَّـِمى للَّْهــــــوإنَّ نْج  ربـف والحيالى والسـُر مـابْشیـ
 لِبـاِء والطَّـند الّلقــــــــعُّ عـأآ   ٌلـــــــــ رجـيإننـ فـيق ِبـال تِثـف

أْلَجْمُت ُمْهِرى من جانِب الّذنِب واــد طلُعـراَة قـــت الشُّـوإْن رأْی
َبِبــتُّْرُس، وما بْيضٌة من اللَّـــ اعدان، وال الــولسُت أْدرى ما السَّ

َرِبـ اله ْين لي إليـریقــأيُّ الط  لبْتـهم غــروُبـــــاحـى إذا مـهمِّ
 ْوٍد تختاُل في السُّلِبـــمْع آل خ  رب صافيةـان قصٌف، وشـو آـل

 رِبــــــلع اَسارفـ مَّثـ نيدتـوج  ـتاة أرشـفـهاـــ الفندـوم عــوالن

 !يوم نسّك
 

 ِج واآلِسـمِّ اْلَبَنْفِســـــــــُت إلي شـْقـوُثفداُؤك نفسى قد َطِرْبُت إلى الكاِس
 من الناِساًرــــ سِتْيبـ ال ا فىَهَبَرـْشوِن ل اليْوَم ُنْسَكناـفهْل لك فى أْن نْجع

 يِد من َباِسراح في العـ لشرب السيول !هْمُدعي وياَرَصَن: ناقلا ُنو فِطْنإف
لي الراِســــع ایًدـد جـاوًمیا لهم َنْدـأعوا بهــ اإلفطار أو شنعأآبروا إْنو

  ــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-١٤٦- 

 
مبراطوری�����ة الت�����ي أقام�����ت اإلية الت�����ي س�����ن روح الفروم�����خریة س�����أو ه�����ذه ال
  : وأمنها،فها تریتحلل في

 
 رسانـاــيجـــاء فـء، لله ا ــيجـ الهوـبأ أبــإذا ع
 ـاـيخ إعـالنـــام الشـأمـ ة الموت ــارت رایــوس
 رانــاــب نيــلت تلهــع ـا واشتــربهـبت حـوش
 اـانـوسـل القـوس ســونب اـدینـیأ سترــلنا الــجع
 انـاــَرد ریحــــل والِمْط ـ ـان النبــا مكـنـدمـوق
 دنا نحـن خـالنـاــــوعـ اـــا انسـادت حربـــفع

 يدانـاـــن عـربنـا نحـض بلــربوا الطــا ضـإذا م
 دوانـاـــــنعـم النـاس ع ـرب الــذي الحــــفه

 ورة القمر البدرـع منها صـتطل إذا ما بدت أزرار جيب قميصه
 وأحسن عندي من خروج إلي النحر فأحسن من رآض إلي حومة الوغى

  رـا، بالمثقفة السمـوؤس المنایـآ  وم تدور عليهمير في قـال خــف
  رفيات المزبرة للغبرـبا المشــظ تحياتهم في آل یوم وليلة

  !أم التستر زانية.. عالنية .. اشرب ُفدیت 
 وأفضت بنات السر مني إلي الجهر غدوت على اللذات متهتك الستر 

 رـلفكن اـير في فضله فطــتح رضيت من الدنيا بكأس وشادن
 دادـــذات بغــنيت لـنعم إذا ف  رید الحح قلتـل هل تــوقائ

  اذـوادة أو بيت نبــي بيت قــف  فكيف بالحج لي ما ُدمت منغمًسا
 قـم سيدي نعصي جـبار السموات ا أحمد المرتجي في آل نائبةـی

 ـتضاًبـــا وعلي موعـــــد ونـــله آيفما شــئت اقــ
 ــه هـل تدفــع أو تجحـــد اللــوقـــل هـذا قضـاء 

  ــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-١٤٧- 

 
 ال���آلت والع���زي آانت���ا رج���ًال وإم���رأة  نَّأ یقول���ون ،س���المدر اإلوآ���ان ع���رب ص���

 یقص����د  :تعلي����ق  [حج����رین  هللا فمس����خهما ا ، فس����قا ف����ي الح����رم  ،الجاهلي����ة م����ن 
ر أو یفتخ���ر یج���اهم���ن ه���ول م���ا ارتكب���ا ث���م إق���رأ م���اذا   .. ] الكات���ب آس���اف ونائل���ة
  :لشاعر عصر االنحال

 
 عند إلتئام الحجر األسود  وعاشقـين التف خداهمـا

 یفعله األبرار في المسجد نفعل في المسجد ما لم یكن
 

 ! والصالةأو سخریته من الحدیث، والمذاهب
 

ه الصحفـخالفت فيه وقد جاءت ب بما قل للمليح أما تروى الحدیث
 واء تختلفـــهللا في األرض باأله جندةاد مـوب ألجنــإلنَّ القل
 ـالة آبيــرـــــرك الصـت  فقالــوا... وف ـس: فقلت 
 ـاُل غـریـرـــظبــي ینـ ـبر منــه ـــأآـ: فقـلت

 يرـــي شهـــــألن فسـق الةــومــا لمثــلي صـ
 ـبت منــه طهـــورــجنـ ة ممــنـــإنَّ الجنــابـ

 ـُدـــرق بيننــا أحــیفــ إذا قمنـــا نصــلي لــم
 ـدواــــه إذا قعـــوألمسـ امــواـــاحرآــيه إذا ق

 ـــن یعـدلنـي إذا سجــدوا وليس خليفـــة الرحمـــ
  ــــــــــــــــ 
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  :رآن فى تبریر لوطيته ــزأ بالقــویه

 
 !اتبتفضيل البنين على البن بذا أوصى آتاب اهللا فينا
 .ســير علي اللذة مقصورأحسن من سير علي ناقة

 
 ب����ل ، ع����ادات الع����رب س����ّبيلـية الت����ي ال تقتص����ر ع����س����أو ه����ذه النع����رة الفار

ا ًيربـع���� یس����مع فه����و ال یری����د أْن.. اآلذان  والرهب����ان ول����يس س  بالن����اقويوتنته����
 :ولو آان المؤذن

 
 نحتى تخيرها للخبء ِدهقــا فلم تــزل تعجم الدنيـا وتعجمها

 علي الدفــينِة ازماُن وازماُنفصانها في مغار األرض فاختلفت
 إلى خـباء وال عبس وذبيـان  ببـلدة لم َتِصْل آلُب بها طنبــا
  لكنها لبني األحــرار أوطـان ليست لذهل وال شـيبانها وطـنا
 فما بها من بني الرعناء إنسـان أرض تبّنى بها آسري دساآره 

وال بها من غذاء العـرب خطبان  العــرب عرفجِةومابها من هشيم 
حتي نعـي الليل بالناقوس رهبان  بتنــا ندین البليس بطـاعــته
 ..وال تقـف بالمطـّي في الـدمن ال تبك للذاهبين فـي الظـُُعن

 إلخ.. من آف طبي ... 
 ................................  على تماثيل بني بابٍك

 یهيم في أطـــاللها أحمـــق   نعت دار خلتفالعت ذا ال
 یهيم في أطـــاللها أحمـــق  فالعت ذا ال نعت دار خلت

  ــــــــــــــــ 
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  بنات آسري خير ما بنـات
  محتجبات غير بادیـــات

 أنـو شـروان تتجـر التجـار علي أمثالهـا آانت لكسـري
 ُ آانت تحـّل بها هـند وأسماء ي لمنـزلٍةلتلك أبكى، وال أبك

وإْن تروح عليها اإلبـل والشاُء  حاشا لدرة أن ُتْبني الخيام لها
 واقفـًا ما ضـّر لو آان جـلسقـل لمن یبكي علي رسم درس
 وتبلي عهـد جدـتها الخطـوِب دْع األطـالل تسفيهـا الجنوب
 بـُع وذیبواآـثر صـيدها ض بـالد نبتها ُعشـٌر وطـلُح

  ــــــــــــــــ  
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  وال عـيشا فعـيشهم جـدیب   االعراب لهوا وال تأخذ عن

 رقـيق العيش بينهم غـریُب دع األلبان یشربها رجال
 وال ُتحرج فما في ذاك ُحوُب  إذا راب الحليب فبل عليه
 ـاٍق أدیبیطـوف بكأسها س فأطيب منه صافيه شمول

 قــراءة القّس قابله الصليب آأنَّ هدیرها في الُدّن یحكي 
وهـذا العيش ال اللبن الحليب فهذا العيش ال ِخيم البوادي
   الميادین الـزروب وأین من فأین البدو من إیوان آسري

 
ربي والفخ����ر ـر الع����ـوه����ذا یتض����ّمن الس����خریة ل����يس فق����ط بك����ل ت����راث الشع����   

حي���ث اخت���ار الرس���ول الل���بن ف���ي ح���دیث     " الفط���رة " ث ب���اللبن ب���ل حت���ي بح���دی   
 !!!اإلسراء

 
لخم����ره، وال أدري آي����ف تس����امحت " م����زة " ب����ل ه����ذا الف����اجر جع����ل الق����رآن 

 :هذه الحضارة إلي حّد تردید ونسخ وحفظ مثل هذا القول
 

 ومع الـزق مصحفـًا..  وضع الــزق جانبـًا
 واتل من ذاك أحـرفــًاوأحس من ذا ثـالثـة

 
، صرهـ اب����ن ح����زم ال����ذي جم����ع ثقاف����ة ع����نَّ نج����د أس األن����دلي إل����تقلن����ا انف����إذا
 ت���اریخ نَّ وآ���أ"ة ب���رطق "ت���ه ن مدی" البرب���ر" اجت���اح نا بع���د أًئ���الج اریًدش���خ���رج 

 ،ما یعيد نفسهور
  ــــــــــــــــ   
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شق ـ ع����"ول����ذا نج����د  .  قض����يتنا ه����ذه يه����و خي����ر نم����وذج یمك����ن تقدیم����ه ف����   

 والح���دیث ع���ن جم���ال ال���ذآور    ،الكت���اب  آ���ل أرج���اء  يتف���وح أدلت���ه ف���   "الم���ذآر 
ليها ـلب ع����ـياغة الكت����اب تغ����ص���� ب����ل إنَّ.. اء س���� الح����دیث ع����ن جم����ال الن قیف����و

ن آان���ت ل���ه روای���ات إ و، ه���ذا ض���رب م���ن البالغ���ةوق���د یق���ال إنَّ.. لهج���ة الت���ذآير 
آ����ذلك ال یمك����ن تأوی����ل الج����نس ف����ي .. ویة ـغ����وبة لـصع����  دون ،واض����حة التأني����ث

 :ه الروایةذـه
 محبوب���ه "ه آ���ان یض���ع آت���اب نَّ���أ ،ض���عاءلوط الس���قا ابع���ضن ع���ب���رت وأخ " 

 ."له ي أحليلـ ع"
 
..  سا بذآورت����ه بال����دليل الملم����و  نـفه����ذا واح����د قطع���� .. ا ا نج����د مخرًج���� ًثبـع����

  !. محبوبته ؟ساب محبوبه وليفلماذا یقول آت
  

 "ص الش���خ"  لف���ظ ،ك ف���ي اختي���ار اب���ن ح���زم   ش���لوب نس���لنا ه���ذا االـأال یجع���
 نفس����ه ع����نندما یتح����دث ـ أو الم����رأة أو الجاری����ة ع����ي الفت����اة أو األنث����نم����ًال ب����د

 :فيقول
وبع����د مالزم����ة  . ی����لوي ح����ب ق����ط إال م����ع ال����زمن الط  ئاش���� وم����ا لص����ق بأح "

 ."زل ـد وهـ وأخذي معه في آل جا لي دهًرالشخص،
 
 إذ ،بير الش���رقيـ بالتع���ن هن���ا ه���و الص���داقة ولك���   "الح���ب "   نق���ول إنَّا أْنّم���أ
ليه ل��و ـن واإلث��م فم��ا ع�� ظ��وء الس�� یجنبن��ا  ل��م یش��أ أنْ ، ل��ههللار افـغ��محم��د  أب��ا أنَّ

ه����ا  أو م����ا ش����اء للج����زم بأنَّ ،الم����رأة أو الفت����اة أو الجاری����ة  ق����ال وبع����د مالزم����ة 
 ..!فسلم وسلمنا! أنثى
 

 وال ، ف���رج ح���رام ق���طيلـزره ع���ئ��� مه ماح���ّل أج���ل األقس���ام أنَّ���هللاوه���و یقس���م ب���ا
 ." یومي هذا يقلت إلـع  ذـیحاسبني ربي بكبيرة الزنا م

 
 فالنظ���ام اإلس���المي العجي���ب ،قلـم���ذ ع���..  الزن���ايه آ���ان بحاج���ة إل���وال أظ���ن أنَّ���

رة القس���م ئ��� آن���ا نتمن���ى ل���و وس���ع دا  لك���نو .. ًداأب���  الزن���ا يا إل���ج���يء ش���ریفً یلال 
 .ن قلبنائليطم
 
ول�����ذلك ل�����ن نستش�����هد إال   .. ا ًئني ع�����ن الح�����ق ش�����ي  ـ الظ�����ن ال یغ����� ير أنَّـغ�����

وليتها أم����ام س����ئل مویتحّم���� " اب����ن ح����زم" ة الت����ي أورده����ا الص����ریح بالروای����ات
  ... .هللالتاریخ وا

 ــــــــــــــــ
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ه رأى اب���ن ر أنَّ���ـاع���ش ب���ن أحم���د ال نليماس��� ع���ن نياخ���و بع���ض إن���يبرخوأ"  

وام���رأة ..  الجم���ال ف���ي غای���ة نه آ���اأّن���  وذآ���ر ،قليةص���زی���رة جج���ب بس���هل الحا
لت ـيه فجع��مش�� ال��ذي ق��د أث��ر في��ه   ن إل��ى المك��ا ا أبع��د أت��ت فلّم��.. إلي��ه ر خلف��ه تنظ�� 
 ."   التى فيها أثر رجله ض األرلثمتقبله وت

 
ا بح���ب رًمـ مغ���ن ه���انىء أن���ه آ���انن ب���س���حك���ى ع���ن الح وُی"وی���زعم اب���ن ح���زم 

ض ذل���ك ف���انتهره  ـبع���به ن��� مّسزبي���دة وأح���   المع���روف ب���ابن  نمحم���د ب���ن ه���ارو  
ر ظ���ندیم ال ُی���ْن ال یق���در أناه آ���ه ق���ال إنَّ���ه أنَّ���نـذآر ع���ف��� ،لي���هإ رظ���ن الم���ةداإ يلـع���

 ".ي محّمدلـكر عسلبة الـإليه إال مع غ 
 

اب وجل���ة الخدم���ة ت���اء الكن��� م���ن أب"ة ب���طقر " أه���ل ن م���يا ع���ن فت���لن���ویحك���ى 
ث���م باع���دت .. دب أللم وط���الب اـ م���ن بغ���اة الع���". " أحم���د ب���ن ف���تح  "مهس���م���ن ا

ل��ع ع��ذاره  ه خة أنَّ��ب بع��د نزول��ي ش��اط  يلـع�� أ رر ط��ب��ه، ف��أول خن��يباألق��دار بين��ى و 
ال  ) ج !؟( ب���راهيم ب���ن أحم���د أعرف���ه  إ يمس���ين ُینان��� الفءان��� م���ن أبت���يف���ي ح���ب ف

.. ریضة ووف���ر تال���د ـم، وأم���وال ع���دخي���ر وتق���ه يت���بفاته محب���ة م���ن ص���تأهل س���ت
".. 

 
" اء ن�����قين م�����ن أبش�����لب العاـ أغ�����والح�����ظ أنَّ. تراضـية االع�����ـالح�����ظ نوع����� 

لب ـوأغ�����. ة المثقف�����ةاألم�����راء وه�����م الطبق����� لم واألدب أو ـ وبغ�����اة الع�����"الكت�����اب 
 .الفنانين  أو المماليك المجلوبين أو ،شوقين من أبناء القواد العسكرـالمع
 

 ع����ن مس����لمة ب����ن أحم����د الفيلس����وف المع����روف   قوح����دثني أب����و دل����ف ال����ورا 
 بقرطب�����ة ق�����ریشبش�����رقى مقب�����رة   المس�����جد ال�����ذي يب�����المرجيطي أن�����ه ق�����ال ف�����

ص���فر دم ب���ن األف���ي ه���ذا المس���جد آ���ان مق��� .. مر ـالم���وازي ل���دار ال���وزیر اب���ن ع��� 
.. مر الم���ذآور ـال���وزیر اب���ن ع���  ي  فت���" بعجي���ب "شق ـی���ام حداثت���ه لع���  أا مریًض��� 

 ویقص���د ف���ي اللي���ل ،هس���كنارور وبه���ا آ���ان س���وآ���ان یت���رك الص���الة ف���ي مس���جد م 
ير م���ا ـ غ���س أخ���ذه الح���ر ي حت���" عجي���ب " ه���ذا المس���جد بس���بب   يوالنه���ار إل���  

ضب ویض���جر ـ یغ���ي آ��ان الفت���  أْنير من���ه إل���ظ���وین وآ���ان یقع��د  .. رة ف���ي اللي���ل م�� 
 ه���ذا" : ب���ذلك ویق���ول  س���ّر فُي،ينيهـا ویلط���م خدی���ه وع���ویق���وم إلي���ه فيوجع���ه ض���رًب

 ."يني ـت عّرــق أمنيتي واآلن ي أقصهللاوا
  ــــــــــــــــ 
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يظه ـ غ������ ق������ّل، م������ن الحض������ارة والثقاف������ة " الفت������ى "وآلم������ا زادت حص������ة 

ق���ال اب���ن .. الل���ون م���ن الح���ب  وتق���بال له���ذا " ا انفتاًح���" ص���بح أآث���ر  وأ،وتمنع���ه
  :حزم 

 الكات���ب نَّأ ،من یث���ق في���هـمار ب���ن زی���اد ص���احبنا ع���ـح���دثني أب���و الس���رى ع���"  
 الحاج���ب هاش���م ب���ن   يزیز أخ���ـبد الع���ـع��� لم ب���ن س���اب���ن قزم���ان ام���تحن بمحب���ة أ  

وأوقع���ه   أض���جره لم���ا ب���ه  ي حت���،لم غای���ة ف���ي الجم���ال س��� وآ���ان أ،زیزـع���لبد اـع���
لم بع��د س��ف��أخبرت أ: ق��ال المخب��ر . اا ودنًف��ًف أس��ي أن ت��وفيف��ي أس��باب المني��ة إل��   

: لمتني ؟ فقل���ت ول���م ؟ ق���الـه���ال أع��� :ف وق���الوموت���ه فتأّس��� لته ـوفات���ه بس���بب ع���
فك���ان . لي ف���ي ذل���ك ض���ررـع���  فم���ا،د أفارق���هأآ���ا أزی���د ف���ي ص���لته وم���ا هللاآن���ت وا
 وذا ، م����ع ح����ظ م����ن الفق����ه واف����ر ،ا م����ن أه����ل األدب الب����ارع والتف����نن ذأس����لم ه����
 وه���و ،رفة باألغ���اني وتص���رفهاـر جي���د، ول���ه مع���ـل���ه شع��� و،رـف���ي الشع��� بص���ارة 
. ای���وان عجي���ب ج���ًددوه���و . زری���اب وأخب���اره ناء ـق غ���ئ���ليف ف���ي طراأص���احب ت���

 ااآًنس��� آ���ان  وه���و وال���د أب���ي الجع���د ال���ذي     . اا وخلًق���  حلًق���سوآ���ان أحس���ن الن���ا  
 ."ربي من قرطبة ـبالجانب الغ

 
.. ا ذل ه���آ���أن���تج  ْن أدا بع���ذ ه���"لم أس���"  شقـع��� دان ق���قزم��� نب���ا  أنَّنوال أظ���
س���لم م أل ح���زنوت���أریخ اب���. ندما ف���تن ب���هـان ف���ي ش���بابه ع���آ���ه األرح���ح أنَّ��� وإنم���ا
ان آ��� وربم���ا اه آ���ان معاص���رً و أنَّ���دذي یب���ل���ا. دب���ي الجع��� أوأنج���ب  تهرش���ما ادبع���
 ح���زم حاج���ة ن اب���دالجع���د ه���ذا المش���هور وال���ذي ل���م یج���  أب���يس���ن ح���زم م���ن ناب���
 ....!!هنمسكن امك حدید تن مآثرریفنا به بأـ تعيإل

 
 يفالطوني����ة حظ���� فيف أو الرومانس����ية أو األـغ����رام الع���� وإذا آان����ت قص����ص ال 

إال الروای����ات الت����ي ینه����ار فيه����ا العاش����ق   فه����و ال یس����تنكر ،بإعج����اب اب����ن ح����زم
طل���ب الرفه آلن���ا م���ن أه���ل  ـآن���ا نع��� " :ته ق���ال ع���ن ص���دیق ـمع���سر حيات���ه وفي���دّم
 دق����.. ته وق����د آن����ا نتجن����ب الم����زاح بحض����ر  .. نایة وال����ورع وقي����ام اللي����ل  ـوالع����
ء ادنب���اري ف���ي الوق���ف واالبت���  ب األات��� واختص���ر آا،ا جي���ًدًم���إحكاق���راءات ال حك���مأ

 ،س���هفان م���ن نط أمك���ن الش���ي ي أل���زمن حت��� م���ِض یل���مل���خ فإ .. س���ًنا حًرااختص���ا
أآث���ر  ع وب���ا،اتنًيـ م���ا آ���ان مع���ضفرف��� ،نالمـ بع���ض الغ���م���ع لبلي���ةابه���ذه  متحنف���ا

 ".ذالن ــوذ باهللا من الخـآتبه واستحال استحالة آّلية، نع
  ــــــــــــــــ 
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ی���ات واح���دة منه���ا روارامياته، إال بض���ع ـثي���ر ع���ن غ���ك ح���زم ل���م ی���ورد النواب���
ات الص�����با س�����نوالش�����دید وتالزم�����ه ف�����ي   " ه  حّب�����"نينا هن�����ا ه�����ي  ـع����� تالت�����ي

..  الم�����زاج " يغالم�����" س�����نوات الش�����باب لص�����دیق   ا م�����نوالمراهق�����ة وص�����دًر
 :وهذه هي الروایة

 وخ���دین ال قا أليف���ين ال نفت���ر وآّن���،نانس���متق���اربين ف���ي األوآن���ت أن���ا وه���و " 
 آأن����ه ق����د هللا وآ����ان رحم����ه ا": یص����فه هك����ذا.. فاء ص����الم����اء بينن����ا إال  یج����رى

 هد ل���ه م���ثًالش���ل���م أ.  آ���ل م���ن رآهس أو خل���ق م���ن نف���،مثال���هي لـخل���ق الحس���ن ع���
ا  وس���ؤدًدا ووف���اًءا وحلًم���ا وفهًم���ا وأدًب���وتص���اوًن فًةـا وع��� وخلًق���ا وجم���اًالحس���ًن
 ".إلخ .. ًالقـ وعًءضاـغإو  ولباقًة وحالوًة ودماثًةا وآرًمهارًةوط

  .. .هللا وين محّبـیة عؤ رهوهذ
 

( طب���ة ونه���ب البرب���ر  قرقوط  س���وص���دیق ال���روح ه���ذا طوح���ت ب���ه األی���ام بع���د  
 وال���ذین أنق���ذوا األن���دلس  ا وانح���الًال خش���ونة واألق���ل حض���ارة وترفًّ���  األآث���رالب���دو
 يالحض���ارة آله���ا آان���ت ق���د دخل���ت منحن���    ن ك��� ولي ع���ام أخ���ر ئتي م���ن م���ا ألآث���ر

" ية ـ نوع���يلـ م���ن الش���ك ع���   ظ���ًاليال���روح ه���ذا یلق���   المه���م ص���دیق ) االنهي���ار 
 !!.زاةـــ في جيش الغيشق فتـفقد مات من ع" المحبة 

 
بب نحول��ه وش��حوبه فق��ال ص��دیق اب��ن     س��أله المح��دث الب��ن ح��زم ع��ن    س��وق��د 
ي ف����ي ح����ين س����مادید الشـ آن����ت ف����ي ب����اب داري بق����ينِّ����أأخب����رك ! نع����م " :ح����زم

ليها م�����ن الجه�����ات ـ واردة ع�����شوالجي�����و، طب�����ةقر ،حم�����ود لي ب�����نـدخ�����ول ع�����
 يم����ة حت����ئورة قاص���� للحس����ن  ل����م أق����در أنَّيفت���� تتس����ارب فرأی����ت ف����ي جمل����تهم

 وه���ام ،قليـع���  يلـلب ع���ـفغ���) بارات اب���ن ح���زم ف���ي وص���فه ه���وـنف���س ع���( رأیت���ه 
 ،ف���الن م���ن مك���ان جه���ة آ���ذا   ه���ذا ف���الن ب���ن : ي���ل ل���ي قفنه ـ فس���ألت ع��� ،يب���ه لّب��� 

 ،رؤیت����ه بع����د ذل����ك  ت م����نئس���� في،يدة المأخ����ذـناحي����ة قاص����ية ع����ن قرطب����ة بع����   
 وأن���ا ،آ���ذلك  فك���ان " ي، أو ی���وردني رمس���هرقني حّب��� ف���االمري ی���ا أب���ا بك���ر ـولع���

ه ق���د مه ألّن���س���ن���ي أض���ربت ع���ن ا  ك وق���د رأیت���ه ول ، وأدری���هيأع���رف ذل���ك الفت���  
 ."ن الجميع ـ عفا اهللاـع. ز وجلـ عند اهللاــآالهما ع مات والتقى 

 
ره����اب أو ع����يش فت����رة اإل  ال����ذي آ����ان ی " اب����ن ح����زم   " تأآي����دقونقف����ز ف����و 

 ب أوصـالتع
 ــــــــــــــــ
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 فرض�����ها البرب�����ر ف�����ي محاول�����ة لوق�����ف عجل�����ة  يت الت�����ئالتطه�����ر أو م�����ا ش�����

 ، الفع���لاب���تك أو أب���و محم���د ق���د ارهللا بد ـ آ���ان أب���و ع���ْنإ انينـول���يس یع���. اإلنهي���ار
 بد اهللاـق أو مح���ب ألب���ي ع���  ش���ه���ذا المؤل���ف عا وم ندنا ه���و األه��� ـ ع���لفك���رف���إن ا

تق���تحم بل���ده وتنته���ب داره وقوم���ه      زاحف���ةش الجي���وي ه���ذا ی���ر هللابد اـوأب���و ع��� 
وال یج���د . زاةغ���م���ن ال شق جن���ديـ ع���يا ف���ًقـفي���ذهل ع���ن ه���ذا آل���ه ویخ���ر صاع���   

 أن " تأآي���د يلـن���ه یح���رص ع���كيب، ولـ ذل���ك م���ا یع���يف���) اب���ن ح���زم ( أب���و محم���د 
 ء س���احة أص���دقاء ي وذل���ك ب���الطبع یب���ر  "ا ق���ط ًم��� م���ا وط���يء حرا هللا بد ـأب���ا ع��� 
  ! ..بد اهللاـأبى ع
 
باه أو ص���ا فأع���دم آ���ل م���ا ق���د یری���ب حبي���ب ًص���ا ومخل ذآًي���هللابد اـ أب���و ع���نوآ���ا

  :ة، فقد قال ابن الحزمبفيه الری يرثی
  ث���ّم": هنـأل ع���وس��� ) هللابد اـأب���و ع���( زار أخ���اه ، ه لم���ا ع���اد إل���ى قرطب���ةنَّ���إ " 
 ف���يه���ب لنه ق���د ذه���ب بان���دي منـإذ آ���ان ال���ذي ع���، هلئاس���عاره ورش���ع���ن أ ألتهس���
) ة ج ب���� لقرطب����رغ����زو البر( ی����ة لحكادر ه����ذه اص����ذآرت����ه ف����ي   بب ال����ذيس����ال
یش���ك ف���ي  ي���ة، ول���م  نوفات���ه وأیق���ن بحض���ور الم  ه لم���ا قرب���ت ه أنَّ���نـأخبرني ع���ف���

قطعه��ا آله���ا  ف ،ن��ا به���ا أت خاطبت���ه ن�� الت��ي آ  تب���يبكو، رهـدع��ا بجمي���ع شع��  الم��وت  
إن��ي  : فق��ال ل��ي . يق�� ب دعه��ا تيی��ا أخ��   فقل��ت ل��ه ، مرـع��ث��م أم��ر ب��دفها، ق��ال أب��و     
 أب����و محم����د نولك����ن ل����و آ����اا، ي����ًرآثا ط����ع فيه����ا أدًب����قأقطعه����ا وأن����ا أدري أن����ي أ

  ...خلإ "..  ..يده تذآرة لمودتنـ عنكوت هإلي  لدفعتهاا حاضًريينـبع
 

 !.ود ؟ــن الجاشقـوأي مودة من ع
  !دة ؟ الموهمع هذ) ابن حزم (  تجاوب أبي محمد ن آاآيفو
 ْنل مم���ا ال یج���وز أئاس���لم بم���ا ف���ي الرـ أع���ن ه���و آ���اهللابد اـ ألب���ي ع���هللافر اـغ���
 ! .. .ةث ثال یداقلهنتت

 
فالص����الح "  ق الفس����و" ص����ل ف����ي الن����اس   األنفة أب����ى محم����د ه����ي أ  س����وفل
ریزة ـي تلبي���ة الغ��� ص���ل فه���و االنط���الق ف���   أم���ا األ.. بط انض���ط  ض���ذاإهم م���ن نم���
رضت ل���ه ام���رأة  ـ م���ا م���ن رج���ل ع���  " هة أنَّ���بریـ غ���ية وه���و یق���رر حقيق���ة نس���الج

 في  ثم من مانع إال وقع یكنجميلة ولم 
  ــــــــــــــــ 
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ل ث���ل بمج���وم���ا م���ن إم���رأة دعاه���ا ر  .. تهوته المعاص���ي س���رك الش���يطان واش���

نه البت����ة ـا ال محي����د ع���� ناف����ًذحكًم����ا و،اا مقض����ًي حتًم����مكنت����ه،إال وأ ةل����ه����ذه الحا
".!! 

 
 ! هللاياذ باـوالع

 
  بينه���ا، ونق���ل خبرته���اش ح���دود الطبق���ة الت���ي ع���ا ي وف���،نح���ن نص���دقه .. نع���م

ت�����ب الالج�����يء ال�����ذي لكافه�����و ا. نح�����دارها وزواله�����اإصر ـوأخالقياته�����ا ف�����ي ع�����
 ال تت���ورع ع���ن يه���ذه ه���ى الطبق���ة الت���.. د أهل���ه  وتش���ّر،ومدینت���ه س���قطت دولت���ه
نه ـمحي���د ع���  الا  ناف���ًذحكًم���او" زواله���ا " ا ا مقض���ًي حتًم��� ".صيةـش���هوة أو مع��� 

 يا، وه���و أن���ي م���ا رأی���ت ق���ط ام���رأة ف��� ياًنـع��� وش���يء أص���فه ل���ك ت���راه "  "البت���ة 
ة فاض����لة آ����ح����دثت حرأإال و ها، یراه����ا أو یس����مع حّس����   رج����ًال أنَّن تح����ّسمك����ا

 ."زل ـنها بمعـآانت ع
 

ندما آان����ت ال ت����زال ف����ي الدول����ة بقي����ة ـع����. "فة ـالع����"  يلـ ع����ویض����رب م����ثًال
قاوم����ة نفس����ه بع����د جه����د    م����ن م"األمي����ر"  مكن����ت ،الحض����اریةم����ة م����ن المقاو

  . ..!نيفـع
 
م���ام عب���د ال���رحمن  نَّ اإل أ": سباـع���ن أب���ي ع��� .. ع���ن .. ال اب���ن ح���زم ع���ن  ق���

ه محم���د ال���ذي ن��� القص���ر بابثق���فا وهوًرش���زواته ـي بع���ض غ���ف���غ���اب  ب���ن الحك���م
ا في��ه ل��م   ومق��وده نه��ارً مبيت��ه ل��يالً  طح وجع��ل س��ي الف��ه ب�� الخالف��ة بع��ده ورت يول��
 ي ال���وزراء وفت���ن م���اي آ���ل ليل���ة وزی���ًرف���مع���ه ورت���ب .  ل���ه ب���الخروج البت���ةنی���أذ

 ذل��ك يلـفأق��ام ع�� : سباـق��ال أب��و الع��  .  الس��طحف��ي مع��ه نيت��اب ینبر الفتي��اأآ��ام��ن  
 ْن أيرین أو نحوه���ا، إل��� شـس���ن الع���  ف���ي هده بأهل���ه وه���و  ـم���دة طویل���ة وبع���د ع���  

ي ف��� ايًرـغ���ص ن، وآ���اني���اتابر الفأآ��� م���ن يواف���ق مبيت���ي ف���ي ليلت���ي ف���ي نوب���ة فت��� 
إن����ي : يس����ي نفف����فقل����ت : سباـق����ال أب����و الع����. ن وجه����هس����وغای����ة ف����ي ح ه س����ّن
ية صـاله����الك بمواقع����ة المع����    محم����د ب����ن عب����د ال����رحمن    يلـ الليل����ة ع���� يأخش����
طح الخ����ارج س����ي الف����ث����م أخ����ذت مض����جعي : اع����ه ل����ه ق����البتأ وسن إبل����ييوت����زی

 ف���ي ت���يين، والفن ح���رم أمي���ر الم���ؤم  يلـ ع���ط���ّلُمال طح ال���داخلس���ال ي ف���ومحم���د 
د ق�� أن��ي نوه��و یظ��  فل ـل��ع فظلل��ت أرقب��ه وال أغ��   ني القری��ب م��ن المط  الث��افرالط��

زیع م���ن اللي���ل رأیت���ه ق���د ـ ه���ض���يفلم���ا م: ق���ال. ليهـطالعي ع���إر ب���ـنم���ت وال شع���
. ام���هن مي ورج���ع إل���نذ م���ن الش���يطاّوف���ة ث���م تع���ياعة لطس��� اقاع���ًد توى س���ق���ام وا
 يه وعاد إلسن نفـع توفز ثم نزعه سس قميصه وابد حين ولـثم قام بع

  ــــــــــــــــ  
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 رجلي��ه م��ن الس��ریر وبق��ى آ��ذلك    يمنام��ه، ث��م ق��ام الثالث��ة ول��بس قميص��ه ودل��     

ب���ق ف���ي إن���زل ع���ن الس���طح وإ:  فق���ال ل���ه،فأجاب���ه س���مه إ بي ن���ادى الفت���ماعة ث���س���
لق ـمحم���د وأغ���  فلم���ا ن���زل ق���ام   .  ل���ها م���ؤتمًريفق���ام الفت��� . الفص���يل ال���ذي تحت���ه  

لمت م���ن ذل���ك  ـفع���: سباـق���ال أب���و الع���   . هریرس���خل���ه وع���اد إل���ى   االب���اب م���ن د 
 ."مراد خير   فيه هللالوقت أن 

 
د ف����ي الجبه����ة الش����رقية، فنج����دهم یته����ادون   غ����دا بيل����إونع����ود م����رة أخ����رى  

لمان، فف���ي ـان م���ورد غ��� آ���لي الش���عبي ـ محم���د ب���ن ع���  والظ���اهر أّن ..لمان ـبالغ���
 ع���نا یاًم���أل ب���ه ـتغ���شا فاغالًم���:  البحت��ري يل���إ يه���دأأن���ه  ایادب التح���ف واله���آت��ا 

 .  المغل بالـه انشغر البحتري بأنَّذتــ واع،حضور مجلسه
 

هي الثغـر خلف المجد بل تفضل الثغرابيل ُفُتـّوٍةـحملُت عليه في س
!وقد آنت لي خـال فأصبحت لي صهًرا ..........................

 
 وراود الغ���الم لنبي���ذا یحمل���ه غ���الم حس���ن الوج���ه، فأخ���ذ ا    بي���ًذن ل���ه يه���دأث���م  
  :الغالم يدلس تذرـوآتب یع هنفسن ـع

 
غالمك إحـدي الهنات الّدنية ان تجميشناآا جعفر ـأب

ع شمس البریةـنا مـتضئ ل بعثت الينا بشمس المدام
 ةـولك آان الهدیـوليت رس فليت الهدیة آانت رسوال
  م لما قرأ األبيات فوهب له الغال

  
ب���و تم���ام  أ فش���كره ا جم���يًال تم���ام غالًم��� ي أب���يل���إ الحس���ن ب���ن وه���ب   يأه���دو
ب آت����ا! ( عجم����ي ووع����د بتخفي����ف حم����رة خدی����ه بریق����ه  ل����ه األجما  ف����يزًالغ����مت

بد ـمه ع����س����ب����و تم����ام اش����تهر بح����ب غ����الم ا   أو). ة للخال����دین التح����ف والهدای���� 
  !...هللا

  
بد ـفر محم����د ب����ن حمي����د ب����ن ع����   ـند أب����ي جع���� ـوروي البحت����ري أنَّ����ه رأي ع����  

 .!!!.. ًرا استهدیه منهـملت إليه شعـ، أعجبني فع"غالًما " الحميد 
  ــــــــــــــــ  
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ك الورث����ة  تهّت����يل����إوتأم����ل رحل����ة الحض����ارة م����ن تطه����ر الع����رب الف����اتحين     

أن یهدی����ه م����ا  ي أن یحمل����ه أة ئ����دزا وطل����ب رج����ل م����ن مع����ن ب����ن    : المنه����ارین
 يل���إم���ن حص���ان ، لي���ه آ���ل م���ا یرآ���ب إب���أن یرس���ل  ربيـمي���ر الع���یرآب���ه ف���أمر األ

 ."لخ إ.. وجاریة ..  سفينة يلإ ةلـبغ
 

 نَّألم ـل���و ع��� ، ناـ مع���هللارح���م ا: باد ق���الـمع القص���ة الص���احب ب���ن ع���   س���فلم���ا 
س دّنا ل����م ُی���� ا محص����ًنًيبرـولكن����ه آ����ان ع����   ،اا أیًض����رآ����ب لوهب����ه غالًم���� الغ����الم ُی
 ..!.العجم  بقاذورات

  

 : واللواطأوروبا
 يخه���ا یقس���م الموق���ف م���ن الل���واط إل���     فنج���د مؤرّ . نع���ود ألوروب���ا المس���يحية  

: سم���ن الثال���ث للس���اد .. ال معارض���ة : الثال���ث  الق���رن ي حت���": المراح���ل التالي���ة 
شر وم���ع ـالح���ادي ع���   م���ن ،ر تجاه���لش��� العاي م���ن الس���ادس إل���  ،موج���ة معادی���ة 

 آ����ل مك����ان  ي وانتش����ر اللوطي����ون ف���� ، األدبيظه����ور الم����دن انتش����ر الل����واط ف����   
شر ظه���ر ـ م���ن النص���ف الث���اني للق���رن الثال���ث ع���     ،الموض���ة المقبول���ة  وص���ارت 

 ."داء للواط ـالع
 

 .. .دمه لهنق وسرف السبب،ـلمؤّرخ أنَّه ال یعوقال ا
 

د بع���ولك���ن اآش���افه ف���ي ه���ذه الفت���رة بال���ذات و     ! ع مح���رج ؟ض���وه���ذا حق���ا و 
 .. .ا، هو موضع السؤال الذي نجيب عليه ًنقر ١١ فلةـغ

 
فحت�����ى الق�����رن الثال�����ث آان�����ت أوروب�����ا تع�����يش امت�����داد االنهي�����ار الحض�����اري    

ا ف����ي  ول����م تث����ر علي����ه إال نظرًی���� في����ه  الكنيس����ة دخل����ت الروم����اني ال����ذي قلن����ا إنَّ
ا ف����ي الفت����رة م����ن الق����رن الثال����ث إل����ى     أمَّ����،أش����رنا  آم����ا، آل����هسرف����ض الج����ن 

 ،البراب�����رة د خط�����ر ونف�����وذ ـ أو م�����ع تصاع�����، فربم�����ا آان�����ت انتفاض�����ةس،الس�����اد
  .. بحكم تخلفهم الحضاري اًدد تشآثرالذین آانوا أ

  ــــــــــــــــ  
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هزیم���ة  بفت��رة ال ا م��رت أوروب��  ،شرـق��رن الح��ادي ع��   م��ن الق��رن الس��ابع إل��ى ال    

بة ـ ث���م فت���رة االفتت���ان والرغ���  ،لمـعج���اب أو التع��� اإل جز حت���ى ع���ن  ـالش���املة والع��� 
المماث���ل وف���ي ه���ذه   محاول���ة الس���لوك  وم���ن ث���مَّ،ف���ي مج���اراة الحض���ارة المتفوق���ة

 وینع����دم فيه����ا ،يّد الح����س بالتح����، الحض����اريسع����دم فيه����ا الح����نالفت����رة الت����ي ی
لوجي����ا ب����ل لتكنولوم وال اـق����ل الع��� ن ال ی،االمفت���ون حض����اریً   ف����إن ،يالمفج���ر ال����ذات 

 الي���وم -یع���ود فتيانن���ا   آم���ا ، والجان���ب المت���رف من���ه بال���ذات ،الس���لوك الحض���اري
 ،ویشة ف�����ي الي�����دـ وغ�����"بای�����ب  "  و، طوی�����لرـع����� بشیك�����ا م�����ن أوروب�����ا وأمر-

 وال یس���تفيدون م���ن التق���دم   ، والجي���رل فيرن���د ،وش���رب الخم���ر  وبنطل���ون ض���يق،  
ر آان���ت الحض���ارة اإلس���المية  ش���العا فف���ي الق���رن . لمي أو التكنول���وجي هن���اكـالع���

 .بة في المسایرةـ وأوروبا فى ذروة االفتتان والرغ،في ذروتها
 
شر ـشر والثال�����ث ع����� ـن الح�����روب الص�����ليبية ف�����ي الق�����رنين الث�����اني ع�����   ك�����ول

  أنَّ،بق���در م���ا أثبت���ت ه���ذه الح���روب   ،ة الش���املة ف���ي أوروب���ائبـ التع���ياحتاج���ت إل���
 حوبا قد استجابت بنجاأور

  ــــــــــــــــ   
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آب�����ر م�����ن وع�����ي   أيها ب�����ه ـص�����بح وع����� فأ ،للتح�����دي الحض�����اري اإلس�����المي  

 ب����ه ن م����ن وع����ي المس����لمي أآب����ر قه����ره ال أق����ول يلـص����رارها ع����إون، المس����لمي
ك  ل���وال تح���ّريالمإلس��� الجان���ب ايلـا ع���مفق���ود تماًم���  ال���وعيفحس���ب فق���د ب���دا أنَّ 

 ،األوروب�����ي ول�����ذا آان�����ت المب�����ادرة م�����ن الجان�����ب .. ا ثمانيين المت�����أخر ج�����ًدـع�����ال
المص�����احبة للظه�����ور   ةئبـوالتع�����.  أو ف�����ي غ�����رب آس�����يا  سواء ف�����ي األن�����دل س�����

الجنس����ي أو    منه����ا التقش����ف ،ةص����الحض����اري تحت����اج إل����ى مف����اهيم خلقي����ة خا    
وف���ي ،  وتبن���ى المق���ایيس الت���ي تفض���ي إل���ى ق���وة المجتم���ع      ،االنض���باط الجنس���ي 

 لت���اریخ الل���واط ف���ى   س فه���ذا ال���ذي وص���فه أفض���ل دار   ،ف���ض الل���واط مق���دمتها ر
صب الش����دید، م����ن ـ التع����يامح إل����س����م م����ن التلمفه����وا ير ـالغ����رب، ب����االنقالب غ����

ه س��� الم��روع بم��ن یمار  لتنكي��ل  ذم��ه وتحریم��ه وا  يوالتف��اخر ب��ه إل��    إباح��ة الل��واط  
 " آ���ل ح���دیث   يشر واختف���ـذروت���ه ف���ي الق���رن الثال���ث ع���    ي  إل���كووص���ل ذل��� .. 

  )١(.شرینـرن العـالق نه إلى ـي أو فني علمـ محاید أو عيت أو ح"ودى 
 
 ،ألن����ه ل����م یص����ل إل����ى التفس����ير الحض����اري ال����ذي نطرح����ه. ير مفه����وم ل����هـغ����
 ،ث����ارة ض����دهم وض����د حض����ارتهم   اإل ن آان����ت تس����تلزم  ة ض����د المس����لمي  ئبـفالتع����

 آم���ا "   االنح���الل " أو جان���ب ، جان���ب الت���رف ، الجان���ب المس���لكي يلـب���الترآيز ع��� 
 أن تنتق���د تس���تطيعفه���ي ال ..  خش���ونة ألآث���ردة اـالصاع���  الحض���ارةليهـتطل���ق ع���

بيل س�����وال   س ذل�����ك واض�����ح وملم�����و ق تف�����و ألّن،لميـي أو الع�����دالجان�����ب الم�����ا
قن����اع الش����اب المس�����لم الي����وم أن أوروب�����ا    إ ف�����ال أح����د یس�����تطيع  ،ي����ه ف للتش����كيك 

 م����ن الس����هل مهاجم����ة   لك����نأو الزراع����ة و لم أو المواص����الت ـمتخلف����ة ف����ي الع����  
وال   ل���يس ل���ه ق���يم   ، داع���ر، زاٍن، ل���وطي،قس���ربي بأن���ه منح���ل فا ـغ���المجتم���ع ال

لته روس������يا الس������وفيتية والص������ين  ـا م������ا فع������ذوه������... ل������خ إ. تقالي������د وال آداب
 الص�����ليبية بالنس����بة للحض�����ارة  - أوروب����ا  ،اوم����ن قبلهم�����ا جميًع����    ..ية ـالشيوع���� 
 . وقتها،المتفوقة

 
وه�����ي ر د الفالن�����م إل�����ى ح�����اآ سس�����يوكلإرس�����الة امبراط�����ور القس�����طنطينية   

  الة التيسالر
 ــــــــــــــــــــــــــــ

عقوبه���ا   جریم���ةي آ���ل أوروب���ا إل���ف���يع���ل مب���اح ف م تح���ول الل���واط م���ن ١٣٠٠ -١٢٥٠ين ب��� م���ا " )١(
  ."رب غالموت في معظ أوروبا وألول مرة فى تاریخ ال

  ــــــــــــــــ  
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 ،ت����ال المس����لمينتحول����ت إل����ى منش����ور وزع ف����ي أوروب����ا لتحری����ك الحمي����ة لق 

 م����ن ألآث����رقبها م����ن ح����روب دام����ت   ـ وم����ا أع���� ،حمل����ة ص����ليبية   وأثم����رت أول
األمه���ات  تصبونـغ��� فالمس���لمون ی، ال���تهم األخالقي���ة يلـ ترآ���ز ع��� لكنه���انين، وق���ر

ناء ـ غ�����يلـتصبن البن�����ات ع���� ـغ���� ناء ث����م ی ـ وی�����أمرن البن����ات بالغ����� ،أم����ام البن����ات  
ون س���ذل���ك أنه���م یمار أه���م م���ن نفار ولك���س���تمام���ا آم���ا قرأن���ا ف���ي األ" ، األمه���ات

لمان والرج�����ال، ب�����ل ورج�����ال ال�����دین، ـغ����� م�����ع ال،مارـاألع����� الل�����واط م�����ع جمي�����ع
إنه����م یلوط����ون  !! نع����م.. ل����م یس����مع ب����ه بش����ر    ه����ذا م����ا ! ی����اللهول. اقفةس����واأل

  .  !! قف خالل هذا الفعل الشنيعس قد مات أ،باألساقفة
 

" ض���د إلث���ارة الحمي���ة  ا، هك���ذس���تباح االفت���راء   ُیقول أْنـ م���ن المع��� نول���م یك��� 
 ،بي�����ةورألو ث�����م تطل�����ق الحری�����ة للنخب�����ة ا   ،"المنحل�����ين المس�����لمين   الل�����وطيين

م ماقها أم����اـ أو حت����ى المتخاذل����ة ف����ي أع����، المتعاطف����ة،المنحل����ة، االمغ����زوة فكرًی����
 ..!!! هذه الحضارة قلمية بتفوـالع تهاـحضارة اإلسالمية لقناعلا

 
ف����ي  ال����ذي یواج����ه أوروب����ا، ه����و الخط����ر الخ����ارجي، المتمث����ل  ربح الخط����ص����أ

 المتمث�������ل ف�������ي النخب�������ة المت�������أثرة  ، والخط�������ر ال�������داخلي،ال�������دول اإلس�������المية
 ال������ذي یش������ن لك������اثوليكيالمخالف������ة للتي������ار الع������ام ا  أو األقلي������ات،مس������لمينلبا

اآتش���ف ه���ذا  طش لقت���ال المس���لمين وبق���در م���ا  ـالح���روب الص���ليبية، التي���ار المتع��� 
ة ع����دو اإلس����المي بق����در م����ا اش����تدت حاجت����ه للوح����د    ل اق ص����البة وتف����و ،التي����ار
وب���ذلك طوی���ت ص���فحة  . منش���قين ف���ي ال���داخل ل ايلـنقمت���ه ع���   فاش���تدت ،الداخلي���ة

الق����رن العاش����ر والق����رن الح����ادي      الت����ي س����ادت ف����ي  " التحض����ر"التس����امح أو 
 صر االنبه����ار بالحض����ارةـ أي ف����ي ع����،شرـشر وفت����رة م����ن الق����رن الث����اني ع����ـع����

 ، وظه����رت مح����اآم التفت����يش ،وب����دأت تص����فية المخ����الفين .. دة ئاإلس����المية الس����ا
 ه����ي ،قيدة رس����مية واح����دة ـوخض����ع المجتم����ع لع����    .. )١(ن ی ال����دل رج����اموتحك����
 ،الميس���� ه����و مجابه����ة التح����دي اإل، واح����دهتس����يره ف����ي اتج����ا  ،قيدة الس����لطةـع����

 لمينسهام المتد اــوتصاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !!.ا ذآًررش عنياثفي القرن الثالث عشر آان یوجد في بریطانيا رجل دین من بين آل ) ١(
  ــــــــــــــــ  
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 ورثوه���ا ع���ن. ه���م األص���ل ف���ي ع���ادة الل���واط  وأنَّ،بارتك���اب آ���ل خطي���ة جنس���ية 

. دوم وع����امورا أو ق����وم ل����وط س���� أه����ل ،طس����وأل الش����رقأس����الفهم م����ن س����كان ا 
 ف��إن ذل���ك ال  ،قيدتهمـ م��ن زوج���ة ف��ي ع���  آثرب��أ  ف��رغم أن��ه یس���مح له��ؤالء الس���فلة    

  ح����ّلأْن  ف����ال عج����ب ، الفع����ل الخبي����ث م����ع الرج����ال ون ذل����كس���� یمارليهم ب����ف����یك
" ). ش���ر ع م���ن الق���رن الثال���ث   ن���ّص ( "نتهم األرض ـليهم ولع���ـ ع���هللاضب اـغ���
تدون ل���يس ـنش���ر رذیل���ة الل���واط ف���ي قوم���ه ال���ذین یع���   . ا ع���دو الطبيع���ة ًد محم���نَّإ

بح معظمه���م ص���حت���ى أ  ، الحيوان���اتيلـ ع���ي اإلن���اث وال���ذآور ب���ل حت��� يلـفق���ط ع���
ة ب���ل ئ��� مقاوم���ة خطييلـ ال یق���درون ع��� ،س���ةن الش���هوة الديم غ���ارقين ف��� ئآالبه���ا
 Jacaues ت��أليف قب ت��اریخ الش��ر آت��ام��ن  ( "ش��هوات الجس��د   بدهم ـتستع��

de Virtyشر ـ القرن الثالث ع.(  
 
 ،ا فع���ل جنس���ي مهم���ا آ���ان ل���يس فق���ط مباًح��� أّي ف���إنَّ،ن المس���لمينیا ل���دطبًق���" 

 م���ن يحص���ال���ذي ال ُی جان���ب الع���دد  يول���ذا ف���إل  . تحنس��� وی،ا في���هوًبـب���ل ومرغ��� 
ون ـ ویصبغ���،یحلق���ون لح���اهم . ل���ةئد هااوج���د ل���دیهم م���أبونون بأع���د   ُیالمومس���ات

 ،ویلبس���ون أس���اور ف���ي أی���دیهم وأرجله���م     . وج���وههم ویرت���دون مالب���س النس���اء   
 ویحل�����ون ،ناقهم آم�����ا تفع�����ل النس�����اء  ـع�����أل ذهبي�����ة ح�����ول  س�����السون ـویضع�����

 ون أنفسهمــصدورهم بالمجوهرات ویبيع 
 ــــــــــــــــ
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 ویعاش�����رهم المس�����لمون آم�����ا  ،همدضوا جس�����ّرـللخطي�����ة ب�����أن یعه�����روا ویع�����  

والمس����يحيون هن����اك یرب����ون له����م األوالد    .  النس����اء ب����ل وعالني����ة  نح����ننعاش����ر 
المس�����لمون   ف�����إذا رآه�����م  ،طع�����امهم لي�����زداد جم�����الهم  إالمس�����يحيين، ویجي�����دون  

 يلـتس�����ابقون ع����� وی، یتحرق�����ون ش�����هوة له�����م ، الطبيع�����ةفاس�����دو ،الش�����هوانيون
 ."ة شرورهم معهم سممار  ليتمكنوا من ،همئشرا
 

 منه�����ا األوروبي�����ين أو نا ب�����دًالـنا آلم�����ة المس�����لمين فق�����ط ووضع�����يرـول�����و غ�����
ص����حفي مس����لم ع����ن الهيب����ز أو    ي نس����بته إل����یمك����نبح ال����نص ص����األم����ریكيين أل

دیللي أو القری����ة ف����ي نيوی����ورك أو  بيك����اامس����تردام أو  البان����ك أو الل����وطيين ف����ي 
 .يكا في آاليفورنيانانت موس

 
س���بان ال���ذین اتهم���وا   نج���د األ.. عج���زة  فتح���دث ل���ك الم آم���ن أوًال: ق���الوآم���ا ُی

س����بان س����تحق األبممارس����ة الل����واط وم����ن ث����م ا    المس����لمين ب����الحق أو بالباط����ل   
ف����ي  بروا المح����يط ـتمر انتص����ارهم حت����ى ع���� س����وا.. ليهم بتطه����رهم ـالنص����ر ع���� 
ونة ف����إذا به����م یص����لون ـلملع����ة ائ���� یرتكب����ون الخطين ال����ذیهللاء األع����دمط����اردتهم 

ه���ذا م���ا وص���لنا م���ن المص���ادر األس���بانية ع���ن     األق���ل يلـإل���ى س���دوم ذاته���ا أو ع��� 
 وإذا ؛اًي���ئنها تأص���لوا حض���ارتهم  سوب الت���ي أباده���ا األس���بان وا ـ م���ن الشع��� دواح���

ف���ه األس���بان ع���ن  زدراء آ���ل الت���اریخ ال���ذي زیّ إ ن���رفض ب���ْنأآ���ان لن���ا الح���ق ف���ي  
 طي فك���رة ع���ن ن���وع الدعای���ة  ـالمای���ا یع��� ب ـع���ن شع���  ه آتب���وض���حایاهم ف���إن م���ا   

ا فق����د زع����م  ًبصـ وتع����ا وجه����ًال إیماًن����مينـالت����ي روجوه����ا ب����ين جن����ودهم المفع����   
ا باح���ة الل���واط ب���ل تفرض���ه فرًض���    إب تكتف���ي  ال حض���ارة المای���ا آان���ت   س���بان أنَّألا

منع����ون م����ن ممارس����ة الج����نس إال م����ع    لمان ُیـفق����د آ����ان الغ����  " بق����وة الق����انون  
" : بانيس��� وروج آات���ب أ". مرحل���ة ال���زواج   نض���وجيل���إلمان حت���ى یص���لوا  ـغ��� 

ليات دإنه����م یحمل����ون مي���� بمث����ل ه����ذه الفاحش����ة  یتب����اهون ي أي م����ديانظ����روا إل����
س نف���(  "ش���ة الل���واط ا ویمارس���ان فاحا یقب���ل ذآ���رً ليها ذآ���ًرـ ع���شذهبي���ة منق���و 

هبي���ة الملكي���ة  ك الذ م���دیر المس���اب موا أنَّـ وزع���)! ریقـغ���ت���راث اإل م���ا وج���د ف���ي  
 ء اسطفال والنالجدید ویزیل دم األ ت من العالم وباالذي آان یتلقى المنه

 ــــــــــــــــ
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بكها تحم����ل س���� الص����هر ليع����اد  يل����إليها قب����ل أن یق����ذفها  ـوالرج����ال م����ن ع����  

 يا رأمندـس�����تاء ع�����إه موا أّن�����ـزع����� .. باني یظلل�����ه الص�����ليب س�����ص�����ورة مل�����ك أ
(  شلش���اآويرها ب���ل حطمه���ا با ـميدالي���ة م���ن ه���ذا الن���وع فل���م یص���هرها م���ع غ���      

 . )الجنس في التاریخ
 
ب آ��ان یع��يش  ـ ه��ذا الشع�� باني فيب��دو أنَّس�� م��ا یقول��ه ه��ذا التقری��ر األ   ّحص�� إْن

 "جان���ب محاولت���ه ت���أخير زواج الش���باب     يه إل���تح���ت رع���ب زی���ادة الس���كان ألنَّ���   
 !!."لهة ا لآلا قرباًنة شاب یومًيئل مادـآان یذبح هؤالء الشبان بمع.. 

 
ه المتخلف���ة ودیانات���ه  اتب بك���ل حض���ار ـع���ش ه���ذا الة ح���ال ل���م یس���تطع  أّی���يلـع���

تع���داد  « ن فق���د آ���ا نباش���ية الت���ي أنجزه���ا األس���  ب���ادة الوحإل یحق���ق اْنأ الدموی���ة
 فه����بط ه����ذا يس����باناأل غ����زو د النـمة ع����س���� ننملي����و ٢٥ نواليوآات����المكس����يكيين ا

ير ـليين غ����لس����كان األص���� ق م����ن اب���� ول����م ی١٦٥٠ مالی����ين ع����ام  ٧ يالع����دد إل���� 
 ة مالی���ينشرـع���ن���ت فكاي���رو ف���ي  ب أم���ا " ن ملي���ونص���فو نالمول���دین إال ملي���و 

  ).الجنس في التاریخ" (  ١٦٥٠دي عام ن هن مليو٢ يلإهبطت 
 

ا بان ألق�����وا أربع�����ين مأبوًن�����  س����� األوروت مؤلف�����ة الج�����نس ف�����ي الت�����اریخ أنَّ   
 .٢٧٦حتى الموت ص   للكالب تنهشهم

 
زتي���ك تح���ت  ب األـع��� یج���ري إب���ادة ش ن الع���الم الجدی���د آ���ا  ف���ي ح���فوخ���الل الز

.. له���ة ش���ریة لآلح البائوق���ف ال���ذب  ،امص���نبادة األـ ت���رك ع���" ب���ـدع���اء مط���البتهم إ
 يي����ك أب����دتمبراط����ور األزإ نَّلق المؤلف����ة أـ وتع����" .. نیلوط����و  والنرقوس����وال ی
ومعاق���ب عليه���ا بالس���حل والح���رة   وع���ة نم آان���ت ممئ آ���ل ه���ذه الج���را نَّ ألهتش���ده
 ف���يبة ـ إث���ارة الرغ���  المه���م ه���و ن آ���الك���ن آم���ا قلن���ا  و"ي دول���ة األزتي���ك  ف���ا حًي���
 . هذه اآلثامضد المؤمن الذي شحن يبانسدي األن قلب الج يفل تالق

 
 :مریك����ا الالتيني����ةأمرات ف����ي ـوآ����ان الح����اآم األس����باني یق����ول لس����كان المستع����

ليكم بس�����بب الرزیل�����ة الت�����ي ارتكبه�����ا ـ س�����لطنا ع�����هللالموا أیه�����ا الهن�����ود أن اـاع�����
 أجدادآم وما

  ــــــــــــــــ 
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 نف�����س ن وم����� "يكاش����� س�����يبيدآم وهللا انَّإ. نه�����اوبتك یرم�����نكمزال الكثي�����رون 

تهم وق����ادتهم س����لمهم قساوـا لم����ا ع����تقدون وفًق����ـ األس����بان آ����انوا یع����أنَّر لمص����دا
لمان ال���ذین یس���وقون ـنك���ح الح���اج الغ���  مك���ة ال یكتم���ل إال إذا يل���إ المس���لم ج ح���نَّأ

قس���وة  ن آ���انوا األش���د   األس���باا إنَّیًض���أوقال���ت المؤلف���ة  ! اجمل���ه والجم���ل أیًض���  
وتق����ول ربم����ا آ����ان ذل����ك .  الجدی����دميا أو الع����النباس����ف����ي محارب����ة اللواط����ة ف����ي أ
آ���ان الم���أبون م���ن المن���اظر    مادنـ ع���،ربيـ الع���لحك���ما الموق���ف رد فع���ل ل���ذآریات  

ه رغ���م ط���ول الرحل���ة   نَّ���أتطه���ر األس���باني فتق���ول   ل اح بنج���ادوتش���ه.. المألوف���ة 
 ح���ادثتين آ���ان بل س���وة هن���اك ل���م تس���جّ يبـلغ���الجدی���د ف���ي البح���ر وط���ول ا  للع���الم 

ق  ب����إحرايبانس����د األئ����وق����د أم����ر القا المتورط����ون فيه����ا م����ن األلم����ان والطلي����ان  
تهلي���ل والتص���فيق ل ذل���ك وس���ط ا وت���ّم،ین اتهم���وا باللواط���ةالطلي���ان الخمس���ة ال���ذ 

 . )الجنس في التاریخ" (   
 

 يوف����� .  أحي�����اءلل�����وطيينان الفرنس�����يون یحرق�����ون ا آ����� ١٨٢٥حت�����ى ع�����ام  
 ".  ١٨٦١   يام حتدـعقوبة هي اإلـانت العآ بریطانيا

 
 ف�����ي) ب�����ا وورأ ف�����ي( ي�����ة ط اللوء ع�����دانَّإ: ف ت�����اریخ اللواط�����ةل�����ویق�����ول مؤ

ن  الق����رف����يل ال����ذي ب����دأ ّوح���� المتق����ف ثم����رة المونر آ����اشـع����س دن الس����االق����ر
 الع��الم آل��ه  ف��ير شـل��ث ع�� ن الثا الق��رف��يارة ض��ح اكن��ر، ول��م تك��ن ه شـل��ث ع�� الثا
 اتش���ًرن الفع���ل منأوروب���ا وم���ع ذل���ك آ���ا ل غ���ربث��� م ع���داوتها للواط���ةف���ييفة نـع���
 ). ٧٩ص( 

 
 ي المه���م موق���ف المجتم���ع والنظ���ام، وه���ذه حض���ارة آان���ت ف���  ،الیه���م آم���ا قلن���ا

 ..داءها ــ تستنكر اللواطة وتتهم بها أعْنأبد ال آان ود ومن ثّمـ الصعطخ
 
إن " : تلهيفنس����وف آاأی����رل إ ق����ال الم����دعي الع����ام ض����د  ١٦٣١ ف����ي ع����ام "

ضب ـليه یجل����ب غ����ـعاق����ب ع����ذا ل����م ُیإذي ل����ا ط����ة ه����ي م����ن الن����وع  لوالجریم����ة ا
 اته���م الل���ورد بممارس���ة الل���واط م���ع     ق���د و )بریطاني���ا  ( لمملك���ة  ايلـالس���ماء ع��� 

نفوان ـ ف����ي ع����ك، وآ����ان ذل����ليكيت����هالحقيقي����ة آان����ت آاثو  التهم����ةن ولك����،خادم����ه 
 .!كثوليلكامطاردة ا

  ــــــــــــــــ 
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ليم قف لن���دن آ���ل الكت���ب المخالف���ة للتع���ا    أس��� قح���ر أ١٥٩٩ یوني���ه ٤وف���ي " 

  . آما حددها،الصحيحة
 
  أنَّد نج����؛ ب����اللواطدن الع����الم الجدی���� س����كا ون؛م����ا اته����م األس����بان المس����لمي  آو
 ..سبانيا أ كميل لملـ ع"لوطي  "  بلفظةينـنجليز، أصبح یعس اإلقامو
 

(  م����ن اللواط����ة ف����ي تل����ك الفت����رة  ي الرع����ب والخ����زي المبالغ����ة ف����نوال یمك����
قابها ـآان��������ت اللواط��������ة جریم��������ة ع�������� .  )١٦٥٠ - ١٥٠٠ صر النهض��������ةـع��������
 .دامـعاإل

 
م الت����ى یلت����زم الت����اج   ئ اللواط����ة م����ن الج����را  نَّإل البن����ه ّوس األ وق����ال ج����يم "
 ."فو ـدم التهاون معها أو العـبع

 
 ن�����ري هنه م�����ي����� بتوج(ي ن البریط�����ان أم�����ار البرلم�����ا ١٥٣٣ مع�����اوف�����ي " 
ط ا ب���اللونادرة األم���وال لم���ن ی���داص���موع���دام بة اإلقوـ ع���ضبف���ر اق���راًر ) نامث���ال

 ."ر بي الدف ءأو الوط
 
 :یقول( !! ) ندنا آان شهاب الدین بن حجر ـوع
 

بالطمث وهي تقـول آالمعـذور ومـليحــة راودتهـا فتعـــللت
 ليست ُتعــّد ودوري فمواضعي هل من موضع خال فقلت لها اسكتي

  
إنَّه���ا جریم���ة أفظ���ع م���ن    " :نجلي���زيي اإللق الق���انونـ آت���ب المع��� ١٧٦٩ ف���يو

 ".إنَّها جریمة ضد الرب والدین .. أْن ُتسّمي
 

صر ـي ع����ف���� مظ����ان الم خص����وض����دي����ا ني بریطاف���� ةج����لرائتهام����ات االوآان����ت ا
 " "يا نباأس���ميل مل���ك ـ ع���" "يح س��� ع���دو الم" "اع الباب���ا ب��� ات ":هض���ة ه���ى نال
 ." طيلو

 
  :اصر النهضة فى بریطانيـالشذوذ الجنسي في ع: ویقول مؤلف

آث���ر م���ن إس���تعارة نف���س األس���لوب     أل���م یك���ن الح���زب البروتس���تانتي یفع���ل     "  
ليها ف���ي الق���رن ـمهاجمته���ا للمنش���قين ع���  ال���ذي أرس���ته الكنيس���ة الكاثوليكي���ة ف���ي  

  .. . باالنحراف الجنسي يشر وهى ربط االنحراف الدینـالثاني ع
  ــــــــــــــــ 
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 للمغارب�����ة نمروـتع�����س المنيوس�����نوم�����ن ب�����ين آ�����وم ال�����تهم الت�����ي آاله�����ا الفر

 يتهم����ة اللواط����ة ب����الت   ل����م تك����ن ؛رینشـ الع����ني الق����رف����زو بالده����م غ����ا لری����ًربت
ية س���سكریة الفرنـة الع���ثـضو البع���ـ ع���"ان آم���رأ س ج���ولي"ب آت��� فق���د ؛تف���وتهم

،  فض���يلةنه���ا تك���اد تك���و  إنَّش، ي م���راآف���رذیل���ة  اللواط���ة ليس���ت  إنَّ : س ف���ايف���
 سمجل���� م����اع تط اجس���� ونه����م یتواع����دو أنَّ  ح����ّديل����إه����ا ن منرج����وتحه����م ال ینَّإ

 !.الوزراء
 

ثب���ت في���ه  أ ال���ذي " قه���ر المغ���رب  "ب آت���ا ف���ي ه���ذا ال���نص ورد  ونض���يف أّن
ا رب آ���ان لوطًي��� غ��� الماریش���ال لي���وتى ق���اهر الم  إنَّ" ش ب���ورس دوغ���ال "مؤلف���ه

رآم���ان بالمارش���ال الل���وطي أو  أعالق���ة الفاض���ل  ن���ه ل���م ی���ذآر  ولك ،آام���ل اللواط���ة
 !ليوتي
 

 ي ف����ال یح����ق للمتف����رنجين ف����،جيبة للحض����ارةـح لن����ا ال����دورة الع����وه����ذا یوّض����
رب إال االنح���الل، وال غ��� اليال ی���رون ف���  ضبوا م���ن ال���ذین  ـ یغ���لي���وم أْنانا ـمجتمع���

لم����ان غال  إال حفن����ة ي، أو البریط����انیك����يرون ف����ى مجتم����ع مث����ل المجتم����ع األمری����
  ! .!!فلون آافة مظاهر الجدیة واالتقان واإلبداعـالمتخنثين ویغ

 
  !!ا ًوــفــع
 

 ه����ى الت����ى ح����ررت أوروب����ا وبن����ت مج����د وق����وة    " الض����يقة "فه����ذه النظ����رة  
 لفك���ريل المس���لمين، م���ن الغ���زو ا نح���الخ���وف م���ن اله���ذا ا.. ربية ـغ���لا الحض���ارة
لوم ـ أوروب����ا م����ن نق����ل آ����ل ع����مّك����ن يه����و ال����ذ. ةيلمس����يح ا ألوروب����اياإلس����الم

 دخل���ت الخي���ل األزه���ر و: انظ���ر آتابن���ا ( نولوجي���ا المس���لمين لبن���اء حض���ارتها الخاص���ة   تكو
.(  

  ــــــــــــــــ 
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نا وبع����ث ـ ال����ذین یری����دون تحری����ر مجتمع����"لألخالقي����ين " وبالمناس����بة نق����ول 
نا بالح������دیث ع������ن س������ع������ن تص������دیع رؤو ون ف������وال یك .. قحض������ارتنا ب������األخال

ا وب����فأور  ،تخدامهس���� أو ا،يوا فه����م ق����ولئال تس����ي: االنح����الل الجنس����ي أق����ول له����م
 ل���م تب���دأ ب���التطهر ب���ل احتاج���ت الح���رب للتطه���ر،      نه���ا أي أقر ب���األخالّرل���م تتح��� 

د المس���لمين فالب���د أن ی���رتبط ض���ة العام���ة ئبـخ���الل التع���  ،وأمكنه���ا ف���رض التطه���ر
يب ه���و فع���ل  ـوالع���" القب���يح   "أن یك���ون . الموق���ف األخالق���ى بموق���ف حض���اري   

ق ی��� ر ه���ذا، ه���و الط��� " القب���يح " وال���تخلص م���ن  " الع���دو "خالقي���ات ألوك وس���و
 المجابه���ة المس���لحة م���ع  ، فنقط���ة الب���دء ه���ى الجه���اد  ، الع���دويلـإل���ى النص���ر ع��� 

" ظ ـ الوع���" لس���ماع اداًدـتع���ساأآث���ر المق���اتلون  یص���بح  ندهاـ، ع���يالع���دو الق���وم 
 ...ظ ـوممارسة المواع

 
 ب�����ل دع�����وة  ، وال خطب�����ة منبری�����ة ،ظة أخالقي�����ةـفل�����يس ح�����دیثى ه�����ذا موع�����  

فك����ل خط����ب  . ية والفس����ادـر م����ن التبع���� الحض����اریة م����ن أج����ل التح����رّ  للمواجه����ة
ندما ربط���ت ـس���نة مثلم���ا ح���دث ع���   القساوس���ة ض���د الل���واط ل���م یثم���ر خ���الل أل���ف    

: م١٣٣٥ يوق����ال ج����اآوب الفيرون���� .. الع����دو ي أ.. ه����ذه الفاحش����ة بالمس����لمين  
ه�����و ض�����د  ة جنس�����ية حت�����ى فيم�����ا ئ�����ه ال خطيلم المس�����لمين أّن�����ـا ع����� إن محم�����ًد"

حض���روا للذت���ه  أاب ة ش���ئلطان المس���لمين ل���ه حاش���ية م���ن خمس���ما  س���و. الطبيع���ة
 ." القاهرة يوا فـيعب و،وایطاليا من البلطيق واليونان 

 
 ". بون الجماع مع الذآورـ ویحنوانيوـهش ضعاف ونالمسلمو"  

 
 الل���وطيين يلـ ع���ءواـع���ش حمل���ة ّنش��� ) ١١٩٧المت���وفى  ( "ر آ���انتور ت���يب "
یهت���ز  ( ص طالب���ة القص���ا ءماس��� الجریم���ة الت���ى تج���أر لل "فعله���م بأن���ه   فص���وو
ل ه�����ذه ث�����ة ال تط�����ارد مس�����ين الكألنَّتياءه س�����وأب�����دى ا ) ال�����رحمن ش ع�����رله�����ا

ة مكوف��ة األی��دى  س��ينفلم��اذا تق��ف الك  .. نم��دس بت دم��ار خم�� الجریم��ة الت��ى س��بّ  
وته ـتجابة لدع����س����وا.. الض����راوة  ل ه����ذهث����ليها بمـ ع����هللاأم����ام جریم����ة عاق����ب ا 

 "..والرب����ا والل����واط  ل����ث تح����ریم المس����لمين واليه����ودن الثاي����راتر م����ؤتمر ال ق����ر
 ..اهكذ
 

ل و حل���ف���يب ّبس���يع���ة وال���ذى ت بلطل فيان��� ه���ذا الفع���ل الم سآ���ل م���ن یم���ار  "  
ليها آبری���ت ون���ار  ـن���زل ع��� ( ر بالن���ا ن فأحرقه���ا س م���دم��� خيلـ ع���ضب ال���رّبـغ���
 إذا)  التوراة في

  ــــــــــــــــ 
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عاقب ا س����ُيًبنذي����ر وإذا آ����ان م����  ف دی����ر للتكيل إل����س����رع����زل أو ُیآ����ان آاهن����ا یُ 

م الباباوی���ة للق���رن  س���يمجموع���ة المرا م���ن  ( "ية ـط���رد م���ن الرع���   وُیبالحرم���ان
 ).شر ـالثالث ع

 
 ولك���ن ،قف مش���هور ب���اللواطأس���يين ـ آ���ان م���ن الممك���ن تع��� ١١٠٠نة س���وف���ى 

د بح مج���رّ ص��� ب���ل أ،الكتاب���ة ع���ن ه���ذا الفع���ل     ل���م تخت���ف فق���ط   ١٣٠٠ف���ى ع���ام  
 ."محاآمة لل ا لتقدیمه ند أحد الكهنة آافًيـ عّي وجود ميل لوطياإلشارة إل

 
 ي یج���د الل���وط  م���ن الممك���ن أنْ شر ل���م یك���نْ ـ وابت���داء م���ن الق���رن الراب���ع ع���  "

وف���ى نف���س . يةبرـربية وال ف���ى ال���دول الغ��� ـالغ���  الكنيس���ة يا ال ف���ملج���أ أو تس���امًح
 فرنس���ا ع���ام  ي ف���ير المس���يحيين م���ن انجلت���را وآ���ان ذل���ك ق���د ت���مّ ـرد غ���الوق���ت ُط���
س ن الج���سم���ن یم���اربح ص���وأ. نس���افرسطس مل���ك ـ ی���د فيلي���ب أغ��� يلـ ع���١١٨٢

ا ًي���ئ ت���م نها١٤٩٢ وف���ى ع���ام " م لبه���ائكح انمث���ل م���ن ی���  ية دیني���ة ـب���دون شرع��� 
 .لسد باألنـيیدع  أسبانيا أو ما آان ي المسلمين فيلـالقضاء ع

 
 

 وه�����ى ق، أرض المس�����لمين بالمش�����ر ي أقامه�����ا الص�����ليبيون ف�����  مملك�����ةوأول 
عاق�����ب ُی لمق�����انون ف�����ى ت�����اریخ الع�����ا  ل  فيه�����ا أّوّنُس����� ": " أورش�����ليم " مملك�����ة
 ، زن���دیق،نئخ���ا:  وأص���بحت آلم���ات ، جریم���ة الل���واط تك���بریا م���ن  حًي���قب���الحر

 .  " واحدينـمع ل مترادفاتي،لوط 
 

  ن���ّصس األن���دلي قش���تالة ف��� يية الغارب���ة ف��� برـ أنق���اض الحض���ارة الع���  يلـوع���
 ذآ�����رین يلـ ع�����،ب الفع�����لتك�����اذا ثب�����ت ارإ ": المنتص�����رین ق�����انون المس�����يحيين 

منتص����ف  ( "الم����وت   ين م����ن أق����دامهما حت���� لقاـع����ا وُیلًنـهما ع����ئخص����اإیج����رى 
بحت معادل����ة للخيان����ة وجریم����ة ص���� أ":  أراغ����ونيوف����. )ر شـالق����رن الثال����ث ع����

 ". المجتمع ّدض
 

لمانيون، ب���ل ألنه���م آ���انوا أآث���ر  ـه���م ل���م یهزمون���ا ألنن���ا آن���ا مت���دینين وه���م ع���   
 ... تدیًنا وتطهًرا

 
ة الت����ى  الل����واط ه����و الخطي����: " )١٢٨٤ - ١٢٥٢: ( الحك����يم لفونس����وأوق����ال 

 اًضـضهم بعـ بعطءیرتكبها الرجال بو
  ــــــــــــــــ 

 
 
 



 
-١٧٥- 

 
ب فيه��ا تك�� تري ال��بالد الت�� يدیدة ف��ـنها ش��رور ع�� ـالطبيع��ة وی��تج ع��  وه��ي ض��د   
 س���دوم هللاوق���د أهل���ك ا . معة األم���ة الت���ى تق���ع فيه���ا   س��� وتلط���خ،ضب ال���ربـوتغ���

 يم����ن ح����ق أ  و"ل����م یرتكب����وا ه����ذا الفع����ل     ا وأهل����ه ال����ذین  لوًط���� إالَّةوع����امور
. "ب���ه  دم الفاع���ل والمفع���ول ـع���ب���ه ف���إذا ثب���ت ذل���ك ُیتكا أح���د باريش���خص اته���ام أ

. 
 
 یرتك���ب ن م���نَّ أ" يلـي���زى ع���لنجون اإل الق���انّصشر ن���ـل���ث ع���ن الثا الق���ريوف���
ا  حًي���ندف ُی���، الل���واطس أو یم���ارن،ي���واح م���ع أو یهودی���ة أو ي یه���ود م���ع سنالج���

". 
 

ة ئ�����ص�����ال الفستئ ايلـع����� األوربي�����ة تمل�����ك الق�����درة   " النهض�����ة "ل�����م تك�����ن  
وآ����ل م����ا ، ره����اب ومح����اآم التفت����يشإلوا تبداد س����ض االف����را وزوة حض����ارًیغ����الم

ظ���ل  إال ف���ى .. ل���خ إ.. ية والتخل���ف وال���ردة ـة م���ن مظ���اهر الرجع��� ئ���ت���راه ه���ذه الف
ة ض����د أع����داء س���� أو الح����رب المقد" الجه����اد " ظ����ل ي ف����،ي����ةن وطني����ة دیيحم����

لوا المس���لمين ق���اتة ال���ذین  الح���روب الص���ليبي"أبط���ال   يال���دین وال���وطن، ب���ل حت��� 
 ال����ذى يم الحض����اروالتق����ّد ض الس����لوك ـ ببع����، بالحتمي����ة، بالده����م وت����أثروا ف����ي
 أرض ال���وطن ي وص���لوا إل��� ْنإ ه���ؤالء م���ا  ي حت���،؟؟؟ أرض الجه���اديوه ف���ش���عا
وت الع����داء والتحقي����ر والكراهي����ة  ص����  ال یرتف����ع إالَّيت تص����فيتهم حّت����تّم����  يحّت����

رون التش�����ریعات ّرَب����  ُی- الي����وم  -ن الم�����ؤرخي   أنَّي حّت���� ،للمس����لمين وحض����ارتهم  
لحم���ایتهم م���ن   ه���دف ته���ا آان���ت   أوروب���ا بأنَّي المس���لمين ف��� ّدض���ض���عت  ُويالت���

 أو تم���تعهم بمنظ���رهمتفزاز ه���ذه الجم���اهير  س���ضب الش���عب بمن���ع ا ـآراهي���ة وغ��� 
 ."مالء للمسلمين وخونة ـهم عود اضطهدوا ألّنـاليه   وأنَّ،بالحریة

 
 ي والفك�����ريض�����اري والق�����وح ال الع�����دو"يح س�����و المد محم�����د ع�����"بح أص�����و
المية وخل����ق س����قيدة اإلـللع���� ب نس����بحت آ����ل رذیل����ة تُ ص���� ألوروب����ا وأيس����نفوال
 . ."هم ـاعبلمين وطسالم

 
( أوروب������ا   أع������داء الل������واط بأل������ّدن اقت������رانَّ إ": " ج������وذ ب������وزول "یق������ول 
 ف���ياب���ه تكلك وللمتهم���ين بارس���زاد م���ن آراهي���ة الجم���اهير له���ذا الم ) المس���لمين 
 المقدس�����ة ضاألرف�����ي ين يبيلص�����فال�����ذین بق�����وا م�����ن ال   "  : ویق�����ول" أوروب�����ا

معه���م الع���ادات    وال���ذین ع���ادوا اتهم���وا ب���أنهم جلب���وا    "ا نث���وتخ" هم اتهم���وا ب���أنَّ 
  ."يين نالقذرة للوث

 ــــــــــــــــ
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 ، بالمواجه���ة الحض���اریة قوه���ذا م���ا أش���رنا إلي���ه ع���ن ض���رورة رب���ط األخ���ال       

ثب����ات تح����ریم الفع����ل المرف����وض، ب����ل إد بمج����ّر ال ظ وـر ال ی����تم بالوع���� التطّه����وأنَّ
عي ون����ّد و د الع����"ل ئ فض����ا" نم����دح ا أْنأّم���� .. ي الق����ومدوبربط����ه بمس����لكية الع����

ير ـبث غ���� ـ فع����"ل����ه ونتعام����ل مع����ه ب����ل ونحالف����ه     ئن رذاـ نلع���� أو أْن،محاربت����ه
 .مجٍد
 

 " یماث������ل اته������ام ،دین م������ن الح������روب الص������ليبيةئ������ اته������ام العاآ������ذلك ف������إنَّ
 " المتف�����رنجين "وأمریك�����ا أو   أوروب�����ا يوم للمه�����اجرین إل�����  الي�����"يين ـالرجع�����
 !.دین من هناكئالعا

 
 أوروب���ا يلمان ف���ـ الغ��� ح���ّبي آخ���ر قص���يدة قيل���ت ف��� ": ویق���ول م���ؤرخ الل���واط 

 ف���ى الق���رن  ساألن���دل  ف���ي) ت���ادرس أب���و الفي���ه   ( ربية آله���ا قاله���ا یه���ودى   ـالغ���
لع���دة س���مع  أوروب���ا فل���م یُ يوت الل���وطيين ف��� ص��� سشر وبموت���ه خ���ر ـالثال���ث ع��� 

   .".الحاضر   القرن يرون حتــق
 

  !!!. ربـ من الغهللامس اش تربــوضاع األندلس وغ
 

ل����تهم الموجه����ة له����م ه����ى ع����دم     آ وآان����ت أب����رز  ". ان الهيك����لس����وأبي����د فر
 ( "بادة محم����د ـم����ع الش����يطان لع����   قد حل����ف ـ وع����"احت����رام الص����ليب والل����واط   

وق����د  ) ١٣٠٧بر مل����ك فرنس����ا ف����ى أآت����و   "  الع����ادل "وب����دأ تص����فيتهم فيلي����ب   
 " الي ج����اك دى م����و"يس����هم ئ رضرع����وع����رف .  الم����وتي تع����ذیبهم حت����يج����ر 

 العظ���ام وآ���ذلك آث���ار   فل���م یتب���ق منهم���ا إالَّ    ،يه المكس���ورتين المس���لوختين ـذراع���
انخرط���ت   ي لجن���ة التحقي���ق الباباوی���ة الت���يلـ ظه���ره وخص���يتيه ع���يلـالتع���ذیب ع���

 النط��ق يلـق��درة ع��  أآث��رولك��ن الباب��ا آ��ان    ( " النط��ق نجزت ع��ـء وع��لبك��اف��ى ا
يم الفرس���ان ومبارآ���ة م���ا أنزل���ه فيلي���ب به���م ع���ام      ظ���تن   بح���ّلافق���د أص���در ق���رارً  

 يلـالمس���يح وبص���قوا ع���  هم أنك���روا ترف بع���ض المع���ذبين ب���أنَّ ـوق���د اع��� ) ١٣١٢
 دوالب التع����ذیب وقب����ل أن يلـان وه����و ع����س����يس الفرئ����وق����د دع����ا ر، "الص����ليب
 محكم����ة يق����اء مع����ه ف����  الباب����ا آلمن����ت والمل����ك فيلي����ب لل ١٣١٤فبرای����ر  یم����وت 
 وه���و م���رض م���ذل   ،نطاریاس���بالدو ه بش���هر واح���د  د وق���د م���ات الباب���ا بع���   ،ال���رّب
آ���ذلك !  الي���ومي إل���هّرس��� وم���ات فيلي���ب بم���رض غ���امض ل���م یع���رف    ،!!؟؟مه���ين

 هم معهمّرس المتطهرون وذهب  "Catharأبيدال  
  ــــــــــــــــ 
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ء يع���رف ش��� ليب ول���م ُی الص���يلـ والبص���ق ع��� ،نك���ار المس���يح إفس التهم���ة نب���

 نه ال یمك���حيح أنَّ���ص��� و،شرینـالق���رن الع���   ي ف��� إالَّ،ةمفي���د ع���ن تهم���تهم الحقيقي���  
 قح����ربه لم����تهم ُیس���� فيم����ا تنش محاض����ر مح����اآم التفت����ي يلـا ع����آثي����ًرل أن نع����ّو

فه���م  ُینولك���.. ا بإدان���ة الم���تهم ء رغب���ة وإیماًن���يثبت���ه قس���يس ممتل��� أو م���ا ُی،احًي��� 
المي س���� اإلقادوا م����ن الح����روب ف����ى المش����ر ع���� ه����م  أّن،ات الحدیث����ةس����م����ن الدرا

 ..!!!؟؟؟؟ن المسيح والصلبـاثوليكي عكبفكرة مخالفة للمفهوم ال
 

قاف�����ة ث م�����ن خ�����الل االتص�����ال بال  لهيك�����لان افرس����� وآخ�����ر دراس�����ة تق�����ول أنَّ  
ة وآ�����ان ة التقليدّی�����ة الرومانّي�����يحّيس�����وا بأفك�����ار مخالف�����ة للم ـع�����تشّب ةالمّيس�����اإل

 ع�����دد آبي�����ر م�����نهم اللغ�����ة   سا ودررًبـ ع�����)١(ينتارّین س�����كرخدموس�����ق�����ادتهم یت
  ."ونها نـیتق ر وآانواـ األسيية فبرـالع

  ألنَّ، ولك���ن ه���ذا ال یش���فع له���م   ،تهم ه���ؤالء ق���اتلوا وأثبت���وا وطنّي���   ص���حيح أّن
 ي، وال المص����لحي ال ال����وطن،ًال أّويدئقاـالع���� لحقيقي����ة تس����تلزم الع����داء  االنهض����ة 
 ،المص���الحة  وال المنط���ق وال  ال یقب���ل الج���دل ذيئدى ال���قاـل الع���ب���. يقالنـوال الع���

 .ةّيـ الموضوعالو
 

 المي���دان يوربم���ا األق���ل تض���حية ف��� ، ا تخلًف���ألآث���ر ی���د ايلـا ع���تلوا ظلًم���ـلق���د ق���
 ،مليـالع

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  یجعل����هيا إال أن تفوق����ه الحض����ار  مرآ����ز الت����ابع ظاهرًی���� ي آ����ان الس����كرتير العرب����ي ف����  ْنإ ويحت����) ١(

ي ربية أو الس���كریرة الفرنس���ية ف��� ـ األس���رة الع���ي األمریكي���ة ف���" الن���انى "تحكم يس آم���ا ت���ئ ال���ريلـی���ؤثر ع���
 .ربىـعمال أو السفير الـرجل األع

 ــــــــــــــــ
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 للحض�����ارة ،ةة األوربّي�����لك�����ن قتل�����تهم آ�����انوا الممثل�����ين الحقيقي�����ين للوطنّي�����  و

يتهم ـجع�������أوروب�������ا ب�������تخلفهم ور ل�������ذین ض�������منوا انتص�������ار  اة وه�������م األوربّي�������
 .صبهمـواستبدادهم وتع

 
ير ـعة وغ����ش���� مل����ك انجلت����را، ه����ذه القتل����ة الب  " ادوارد "وه����م ال����ذین قتل����وا  

ة ّوق���ه���ا دلي���ل  ن ولك،الفيه���اخة م���ع مّيش���زت بالوح حض���ارة تمّي��� نم��� ربةـتغ���سالم
ق س����  فيه����ا لفنال مك����ا ف����، واالنتص����ار  يح����ّدته����ر ال ي قلـص����ميم ع���� تاإلرادة وال

 حض���ارة يلـتص���ر ع��� ن تْنأ، ع البش���رن ص���نض���ارة م��� حمك���ن لرفيه���ا، وه���ل یُ تم
 وه���ل !!!! ؟؟؟؟؟؟؟ب؟ّصـ بالتع���إالَّ، انيةس���نإ أآث���را، وس���لًكمب���ل نا وأيًم���ق يمس���أ
ه���ا األطه���ر  بأنَّ  دعاته���انطل���ق م���  الُمن باإلیم���اع���ث إالَّب تْنة حض���ارة أمك���ن ألّی��� ُی
 .!!!!!!!رف ؟ــشألوا

 
 ندما ش���ّنـ ع���لكن���همون، وـا آم���ا یزع���د لوطًي���س���م���ا یك���ون ریتش���ارد قل���ب األرّب

بع���ث لل ي الحض���ارق الب���وي ف���خندما نف���ـع���  ،الح���رب الص���ليبية ض���د المس���لمين   
 ل جع���يال���ذ م���ا م���ن حي���ث ل���م ی���رد، المن���اخ   ر ورّبـ یشع���األوروب���ي خل���ق دون أْن

ي ی�����د البرلم�����ان  لـ یم�����وت تل�����ك الميت�����ة البش�����عة ع�����  " ي ادوارد الث�����ان:س�����لفه 
 ،الًنـوحرق���وه ع���شيقه ـحلي���ل ع���إ فق���د قطع���وا ،شيقهـوع��� جلي���ز، ه���و والن���بالء اإلن

 !. دبر صاحب الجاللةفي ايخا محمًيـسوا ـوأدخل
 

الفكر ب��� وحاللس��� الح���رب الص���ليبية با ي حم���يشر وف���ـوف���ي الق���رن الثال���ث ع���  
ة ين األخالقّي�����نال�����ذى وض�����ع الق�����وا  ي ألآ�����وین اس المس�����لمين ظه�����ر توم�����ا دض�����

بات����ه وتفكي����ره حج����ج الفق����ه  آتا یومن����ا ه����ذا وق����د ظه����رت ف����ى   ية إل����للمس����يحّي
 ي ولك���ن ف���، ترجم���ات المس���لمينيرأه ف���ق���ریقي ال���ذي ـغ���لمنط���ق اإلوا ي المس���اإل

رحته الكنيس���ة من���ذ  ـ ط���يالمفهوم ال���ذب���  ة يحّيس��� وبمنطلق���ات م،ةص���يغة مس���يحيّ 
ك���ان ف .  للرج���لي مرتب���ة أدن���يلها ف���ـ الم���رأة وجع���رة ع���ن احتق���اص���البدای���ة، وخا

  خط��أينج��اب األنث�� إتبر ـ م��ن ناحي��ة واع��  أآث��ر ف��يتبر الم��رأة أق��ل م��ن الرج��ل    ـیع��
روف العادی���ة یتطل���ع  ظ���ال  فف���ى ، )٣٢٧ت���اریخ الل���واط ف���ي المس���يحية ص    ( م���ن الطبيع���ة 

ذا م��ا إولك��ن . ابهة والكم��الش��ه یری��د المنَّ��أل ، إنج��اب ذآ��ر مثل��ه  يمن��ي الرج��ل إل��  
ت ری���ح جنوبي���ة رطب���ة أثن���اء    أو هّب���ي، المن���ينصر خط���أ أو نق���ص ف��� ـت���دخل ع���  

  رعشد ـ وقي،اإلخصاب جاءت أنث
 ــــــــــــــــ
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ه�����ذا ب�����أن الل�����واط ه�����و م�����ن الكب�����ائر مث�����ل اإلس�����تمناء )١(توم�����اس األآ�����ویني
 "!!!.واني مع الزوجة ـوالجنس الشه. والجماع مع الحيوانات

 
لب ـث���ي ج���اء ذآ���ر، وإْن غ���  األنء ال���ذآر م���اءلب م���اـ غ���إْن ذل���ك بح���دیث نق���ار

 ...ماء األنثي جاءت أنثي
 

 تح����اول يالدراس����ات الت����ند تل����ك األبح����اث وـول����ن نتوق����ف لحظ����ة واح����دة ع���� 
ل���م تتحق���ق بتش���دد الكنيس���ة أو بارتف���اع ص���وت الفض���يلة       " فة ـ الع���" ب���ات أنَّإث

 ع���ن انتش���ار  ئقات م���ن أدل���ة ووث���ا  س���دمه الدراـال م���ا تق���  وم���ن جان���ب الس���لطة  
ال و ط���،ي���ةن، والمدةيس��� الكنلمجتم���عقي���ادات اي ة ف���ي���ح أخالقئ فض���اع���نالبغ���اء و

 " الق����يم " نظریتن����ا تق����وم ح����ول  ّن، ألب����ذلك نع����م نح����ن ال نه����تم . ه����ذه الق����رون
ات  أخالقّي���ة،ّم���ات العاّي���د أخالقتح���ّدي ث���ل الت���  الُم، تحك���م س���لوك الجم���اهير  يالت���

 ينـأو بمع����. ةن للعاّم����والت����دّی ةال����دین للخاّص���� : فكم����ا قي����ل . لنةـْع����المجتم����ع الُم
ء يالمب������اد، ة العاّم������يلـة ع������س������ والممار،ةختي������ار یك������ون للخاّص������إل اض������حأو

 أو.. ة إلنجازه������االتطبيق������ات المطلوب������ة م������ن العاّم������د دها القي������ادة وتح������ّدتح������ّد
 ...تحقيقها

 
 التطه���ر وخل���ق  " األوروب���ي ف���رض ق���يم   ي المجم���ع المس���يح ف���المهم ه���و أنَّ 

 سةحما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اا أي متنمًي����یني ه����و تلمي����ذ البرتوغن����وس ال����ذى آ����ان مس����تعربً     ألآ����و اش����ارة إل����ى أنَّ وتج����در اإل) ١(
س د وُی���ق الض���ب ویح���ر س دواء لل���واط یس���تخرج م���ن رأ اآتش���فا له���ا وه���و ال���ذى  ًس���دار ي���ةاف���ة العربقللث

   ترجم���ة التيني���ةAlzaboأنَّ وق���ال ج���ون ب���وزول .  دب���ر الم���أبون فيش���فى ب���إذن م���اغنوس ه���ذا ي ف���هرم���اد
 فأه����ل الجزی����رة.  للض����بةولكنن����ا نعتق����د أنه����ا ترجم����. يهور ف����ي الفك����ر الل����وطش����للض����بع وه����و حي����وان م

 ظه���ر جي��ل المس���حوقين الع���اجزین ع���ن  ي األورب���ي التط���ور الثق��اف يه ف���ض���المه��م أنّ .. یطلق��ون الض���اد ظ���اء  
  ث����م جي����ل، حض����ارة خص����مهمي ف����ش والع����يقث����م جي����ل المبه����ورین المفت����ونين المكتف����ين بالت����ذو    ،ال����تعلم

 ينس����بين المع����ادین الدارص����ث����م جي����ل المتع. المت����رجمين والم����ؤلفين بالعربي����ة لكس����ب االعت����راف الع����المى  
 �اإلس���المى بص���يغة أوربي���ة  -ياغة العل���م العرب���ي ص���ال���ذین أع���ادوا . رب���أآت���رین بفج���ور  والمفأآث���ربعم���ق 

  العل�����ميس�����ّسوه�����ؤالء ه�����م م�����ن یعتب�����رونهم مؤ . ا مالم�����ح العروب�����ة واإلس�����الم  أخف�����ت تماًم�����،يحيةس�����م
 . األوروبي

 ــــــــــــــــ
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ص منه�����ا   ی�����تخّل یج�����ب أْنيمة الممارس�����ات الت����� ّدـ مق�����ي وف�����،المتطه�����رین

له الطبق���ة الحاآم���ة ـأم���ا م���ا تفع��� .. يالحض���ار  الل���واط يمجتم���ع یری���د البع���ث، ه���
الع���ام، فه���و ف���ي ه���ذه   الس���لوك يلـ ع���كسـینع��� م���ا دام ال ،خل���ف ج���دران القص���ور

 يلـ الفاع����ل والمفع����ول ب����ه وحس����ابهما ع����   إالَّة ال ته����ّماللحظ����ة مس����ألة شخص����يّ 
 ت����ؤثر ي الت����"ة  الفاحش����"دراس����تنا ه����ذه آم����ا قلن����ا ه����و ي ف����   المه����ّملك����نو. هللا
 . المجتمعيلـع

 

 الصوفية واللواط
ص���اعدة ف���ي الق���رن الثال���ث عش���ر    :تعلي���ق[ ة دـوإذا آان���ت المس���يحية الصاع��� 

 ورفض����ت ،!!!ي؟؟؟ل الس����لوك اإلس����المئق����د نقل����ت ج����ل فض����ا  ] الم����يالدي؟؟؟؟؟؟
  ومال����ت، فيه����ا ال����وهن وق����د دّب،اإلس����المية الغارب����ة  الحض����ارة  ف����إنَّ،قيدةـالع����
 ي، المس����يح"التخل����ف "  مس����لكية اقتبس����ت ب����دورها  س،ع����ا الجن����وح والنيإل����
 "ة الص���وفّي"  ف���إن ،بيل المث���الس��� يلـوع��� .  الحض���ارة المهزوم���ةيوأ م���ا ف���س���وأ
ة إس�����المّي  م�����ا ه�����ى إال ص�����ورة ، ب�����دایتهاي ول�����يس ف�����، ش�����كلها المت�����دهوريف�����
 ،ة ب����اللواط فق����د اش����تهر الص����وفّي،ندناـ ع����ي وآظ����اهرة انهي����ار حض����ار،لرهبن����ةل

 يز إل��م��ه��ا ترع��وا أّنّدإ ي األش��عار الت�� يفق��ط ف��   ل��يسلكت��ب،ا وقصص��هم تم��أل آ��ل   
ليها ناش�����ر ـلق ع�����ـ ع�����ي یص�����فون والت����� اّمـ ع�����ي س�����بحانه وتع�����ال شق اهللاـع�����
 ع���ن وه���و یتح���دث هللا اي ف���ي الص���وفتفكي���رر ب تص���ّوـع���یص" : نجلي���زى بقول���هإ
 ...إلخ . .. نيتالوردّی فتيه ـد وشـر الحبيب المجّعـشع

 
أج���ل ق���رب  لم���ا ل���تاق - الروذب���ادي يلـ أخ���ت أب���ي ع���  - ع���ن فاطم���ة  يویحك���

 ه����ذه ق����اليه ونيـ ف����تح ع����؛ه ف����ي حج����ريس���� رأن وآ����ا؛لي الروزب����اديـع����ي أب����
ل یق���ول ی���ا أب���ا  ئ��� وه���ذا قا؛تن��� ق���د زینان��� وه���ذه الج؛تح���ت فماء ق���دس���أب���واب ال

 :ولـد یقـ أنش ثّم، لم تردها وإْنيصوـلق اةباك الرتنـد بلغـلي قـع
 

 اـــة حتى أراآين مــودـبع وحقك ال نظرت إلى سوا آا
 وبالخـد المورد من حياآا ذبي بفــتور لحظـــأراك مع

  )اء  اإلحي-زالى غال(  
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 نا م���ا یك���ويخ ومری���ده، وغالًب���ش���ة تك���اد ت���دور ح���ول ال العالق���ة الص���وفّيإنَّب���ل 

 !.دةـروف واحـ حن منر ما فالكلمتاـوألم. ردـ أمدریـمال اذه
 

 م���ن مراآ���ز تع���ارف   ارآ���ًزم -ض ـ البع���ي رأي ف���- حلق���ات ال���ذآر  وم���ا زال���ت 
دون���ه ف���ي  وق���د وض���ع مص���ري م���اجن ص���يغة ِذْآ���ر زع���م یردّ ..ين ونش���اط الل���وطّي

 !.اهللا حّي" ده جنبك ـخ... لو ـالواد ده ح: " ولـالحلقة یق
 

بد ال���رحمن ـ الف���رج ع���يص الش���يخ الح���افظ اإلم���ام جم���ال ال���دین أب���  وق���د خّص���
 "س يبل���إتلب���يس " اب���ه ت آي ف���ه���ـ٥٩٧ نةس��� يالمت���وف ي البغ���داديب���ن الح���وز 
أع�����ذارهم   يلـ ع�����ورّد"  باألح�����داث "ا ع�����ن عالق�����ة المتص�����وفة    خاًص�����فص�����ًال
 :بالتالي

 
  ق����د ح����لّ هللا ا ص����ورة الغ����الم ألنَّ ي ف����هللاشقون اـه����م یع���� ون أّنـع���� ال����ذین یّد"
 ،ةف���ة م���ن الص���وفيّ  ئ طا أنَّ،انحابص���أ  ب���ن حام���د م���ن   هللابد اـوذآ���ر أب���و ع���  ! في���ه
ص����فة   يون ف����یك���� وأج����ازوا أْن.  ال����دنياي ع����ز وج����ل ف���� هللاه����م ی����رون اا أنَّق����الو
 ."د وـسهم الغالم األـ رؤیتيوه فدـتشهـس حتى اي،اآلدم
 

ة له�����ا ج�����ذورها  فك�����رة مس�����يحّيي ه�����ي جس�����د آدم�����ي ف�����هللاوفك�����رة حل�����ول ا
 يشق فه����ـع���� ُی" غ����الم "  ورة ص���� يا ف���� أحياًن����ه یح����ّلا أنَّ���� أّم����،؟؟؟؟؟ریقيةـغ����إلا

نصریة ـع�����لا دلي�����ل ال ّم�����إ ،والغ�����الم األس�����ود. ص�����يلة أةیقّيرـغ�����إة فك�����رة لوطّي�����
 م����ن ،نصریةـ ال تخل����و م����ن ع����إّم����ا تش����نيعةو! .. يوم����زاج الص����وف  ،المس����لمين

 . لهر اهللاـفـظ غـيخ الحافــالش
 
ون الفس���ق د ملبس���هم ویقص��� ية ف���هون بالص���وفّيق���وم یتش���بّ :  الث���انىلقس���ما" 

 ،ةون ب�����ين الص�����وفّيدّس�����نم�����ا ی وإّن،ون فق�����ط ب�����ال فلس�����فةوه�����ؤالء لوطّي����� ... "
ة له���ذه العالق���ة ب���ين   ولوج���ود قابلّي���   ،ين حلق���ات الص���وفيّ ين ف���لماـلغ���ار اش���النت

 . ..نه الشيخ ـ عي ذلك الوقت الذى یحكيریدین فـ ومين رجاًالّيـالصوف
 
 يونس����بوا إل���� .  المستحس����نير إل����ظ����تبيحون النس����ق����وم ی: ل����ثلثا القس����م ا"

ن س��� الخض���رة والم���اء والوج���ه الح  :البص���ر  ثالث���ة تجل���وا  ": "ا  آ���ذًب"الرس���ول 
". 
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 ی����دخل ن وآ����ا": "ت����رى خ أب����ا الب" الح����دیث م����ن وض����ع   نَّيخ إش����وق����ال ال

ه اب��ن الح��ظ أّن�� (  إلي��ه رظ��نت أدم��ن الن��كفين یدی��ه ب��م س��ه القان��واب يدش�� الريلـع��
اني ن���ه الث���  بدای���ة االنح���دار وه���ذا اب نصره آ���اـ ع���نَّ إي قلن���ا الرش���يد ال���ذ نه���ارو
 ي إل����رظ����ندمن الأراك ُت����: يدش����فق����ال الر) ج   " الم����تهم " األم����ين ير األآب����رـغ����
 ی�����ا أمي�����ر هللايذك ب�����اـقل�����ت أع����� ! )؟(  تجع�����ل انقطاع�����ه إلي�����ك ْنم تری�����د أس�����القا

ا فًرـ جع����نَّف����إ  إلي����هرظ����ن النا إدم����اوأّم����. يِف���� س بم����ا ل����يي ترمين����ْنين أنالم����ؤم
 :ه ع���ن ج���ده ق���الي���بين ع���ن أس��� ب���ن الحيلـي���ه ع���ن ج���ده ع���با ع���ن أن��� ثقالص���اد
 .خال .. رـظنوة الـقفي  ن ثالثة یزدهللاول اسقال ر
 

م���ن  :  الفقه���اء یقول���ون  وق���ال إنَّ،ط���الن الح���دیث  ُبيوق���د أثب���ت اب���ن الج���وز   
ي ع���ّدإوإذا .  إلي���هرظ���ن یليه أْنـم ع���ّرُح���  األم���رد ي إل���رند النظ���ـوته ع���ـث���ارت شه���

. آ���اذب حس���ن فه���و  األم���رد المستيند النظ���ر إل���ـوته ع���ـه ال تث���ور شه���نس���ان أنَّ���اإل
 غ����الم أم����رد  ي إل����ر النظ����إذا رأی����تم الرج����ل یل����حّ  : يد ب����ن المس����يب ـع����سوق����ال 
 ."وه ـمـفاته
 
م����ا ننظ����ر وة، وإّنـر نظ����ر شه����ظ����ولون نح����ن ال ننـق����وم یق����: اب����عرم الس���� الق"
 .". ...حال وهو ُم ر ـظيرنا النض فال ُیرتباـرة اعـنظ

 
 يالجنس����ي ف����  الش����ذوذ يل مؤلف����ة ف����  أّويب����ردة بن����ت أحم����د اإل ـوروت شه����
 وآ�����ان م�����ن المب�����رزین  ،نوىـالنض�����ر الغ����� ب�����ا أ" : نَّإ قال�����ت ،ةت�����اریخ البش�����رّی

دن��ا من��ه    يليه حت��ـتين ع��ـيناه واقع��ـ غ��الم جمي��ل فل��م ت��زل ع��   ير إل��ظ�� ن،العاب��دین
 ي وقف����ت حت����الَّألطانه المني����ع س���� الس����ميع وع����زه الرفي����ع و هللاألتك ب����اس����فق����ال 
ألتك ب���الحكيم س��� فق���ال ل���ه ي ث���م ذه���ب ليمض���قل���يًال  م���ن النظ���ر إلي���ك فوق���ف يأرو

د النظ���ر ـیصع���  م���ا وقف���ت فوق���ف س���اعة فأقب���ل ّالأيد ـ المع���يیم المب���دلك���رالمجي���د ا
 .".. إليه ویصوبه 

 
 ٩٩ آله�����ا وه�����ى ينس����� الحهللاماء اس�����توقفه بأس�����وتمض�����ى القص�����ة، حت�����ى ا 

فلم����ا !! هللام اس����يع رف����ض طل����ب یب����دأ با  طتس���� ال ی" ؟؟ التق����ي " والغ����المااس����ًم
ه بع���د س��� رأ" العاب���د "فرف���ع .  الغ���المض���ي م"العاب���د   "ماء وف���رغس���غ���ت األفر
 ع���ن ا ج���ّلوجًه���،  إلي���هريظ���ن ه���ذا بيد ذآرن��� ق���: فق���اليك���ب وه���و یقط���راإوی���ل ط
 س����ي ألجه����دن نفهللاوا.. ع����ن التحدی����د  ي����ل وتع����اظمث ع����ن التمسبيه وتق����دش����الت
 م���ا أردت���ه م���ن   يأص���ير إل��� ي ه حّت���ئداـ جمي���ع أع��� ياه بمجاه���دتض��� بل���وغ رف���ي
 أران����ي وجه����ه ده ق����ظيم ول����وددت أنَّ����ـه الع����ئ����وبهاوجه����ه الك����ریم ي  إل����رينظ����
 ."النار   ي فينسوحب
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قله ب����ين ـ ع����ي ب����ل یح����دث خل����ط ف����   ،ق آ����اذبـ مناف����ّي الص����وفن أنَّظ����وال ت

 فيخ����رج م����ن  هللا ايع����ه إل���� وتطّل ه ن����اش����تهاء الغ����الم وجم����ال وجه����ه وب����ين تدیّ    
، ّير الص����وفـ ومشاع����قلـ ع����ير وه����ذا التن����اقض الح����اد ف���� ف���� الكيية إل����صـالمع����

 هره ه����ذواطفه، م����ع خوف����ه م����ن االته����ام تفّس����ـالب����ة ع����غ ميلـدرته ع����ـق���� وع����دم 
 :یةلحكاا

 إلين���ا غ���الم جمي���ل م���ن   سم���ون فجل��� ِرْح مس���جد الخي���ف ونح���ن مُ ي وآن���ا ف��� "
.  أنكرت���هًرار إلي���ه نظ��� نظ��� یّي الص���وف،ا ب���ن حس���ان المغ���رب فرأی���ت محارًب���   أه���ل

 يم ف��ّرَح�� بل��د ُميم ف��ّرَح�� ش��هر ُميرم ف��ْح��ُم ك نَّ��إ) الغ��الم (  ق��ام فقل��ت ل��ه بع��د أنْ  
 ،تونونـالمف�� ره إال نظ�� ال یًرا ه��ذا الغ��الم نظ��  ي إل��رظ��ن ح��رام وق��د رأیت��ك ت  ٍرـمشع��
 ."لينا ـ اجتمع الناس عيق حتـعصنفى ذلك ثم ـف

 
 رقع����ة أن����ك تح����ب ي إلي����ه ف����آت����به ين ب����ن یوس����ف أنَّ����س���� أب����و الححك����ي و"

قبله ـ ف���رد إلي���ه النظ��� ـم فصع���الغ���ال  ي فق���رأ الرقع���ة ث���م اس���تدع   ي،غالم���ك الترآ��� 
 ."واب الرقعة ـج ذاـينيه وقال هـين عب

 
ه����ا نَّأ ، تح����ب الس����ماعيف����ة الت����ئ ه����ذه الطانَّأ " ب الطب����رّيوع����ن أب����ي الطّي����

 ّيب�����الحل) األم�����رد ( نت�����ه  وربم�����ا زّی، وج�����ه األم�����رديلي�����ه النظ�����ر إل�����إتض�����يف 
 يف����ه����ا تقص����د ب����ه االزدی����اد  م أنَّـ وتزع����ي،والحواش���� والمص����بغات م����ن الثي����اب 

 ي وه����ذه ه����، الص����انعيلـتبار واالس����تدالل بالص����نعة ع���� ـاإلیم����ان ب����النظر واالع���� 
 ." ية الهوـ متابعيالنهایة ف

 
 ،ا أص����احب ح����دثً ة أّاله م����ّرئ���� ماهللاعاه����دت ا" وق����ال یوس����ف ب����ن الحس����ين    

 ."يون ـالع نج ـدود وغـوام القـل قـسخت بفعـ فيولكّن
 

 ّيمي�����ت األندلس�����كا ال أب����� أنَّ"ش�����هدة " ة ف الباحث�����ة اإلس�����المّيئ�����وم�����ن طرا
ا فأس���لم ًيس���ق���ال ل���ه مهرج���ان وآ���ان مجوة ُیالص���وفّي  م���ن  ص���حبت رج���ًال": يرو

 يفارق��ه، وآ��ان إذا ج��اء اللي��ل ق��ام فص��لّ      ال ُیا جم��يًالمع��ه غالًم��  ف فرأی��توتص��ّو
  جانبه ثميثم ینام إل
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 فع���ل ذل���ك يّت���ح جانب���ه يم إل��� یع���ود فين���ا م���ا ق���در ل���ه ث���ّميص���ّلا فُيزًعـیق���وم ف���

ك یس���فر أوت���ر ث���م رف���ع یدی���ه وق���ال الله���م إّن���    ف���إذا أس���فر الص���بح أو آ���اد  ،ام���راًر
 يلـع���  آتب���تيه فاحش���ة وـترف ف���ـا ل���م اق��� س���ليًميلـ ع���ي اللي���ل ق���د مض��� نَّألم ـتع���

ت ـع��� ل���و حملت���ه الجب���ال لتصدّ  يأض���مره بقلب��� ذي  ال���صية وأنَّـالحفظ���ة في���ه مع���  
 یق����ول ث����ّم )  م����ن اش����تهاء الفع����ل م����ع الغ����الم   يأ( دآت أو آ����ان ب����األرض لتدّآ���� 

 ع����ن طل����ب الح����رام هللا خ����وف اينـ في����ك فق����د منع����يش����هد بم����ا آ����ان مّن����إیالي����ل 
 قرف��� ف���ال تي تق���يلـن���ت تجم���ع بينن���ا ع���   أ: يدىس���ث���م یق���ول  . ض لآلث���اموالتع���ّر

یفع��ل ذل��ك آ��ل ليل��ة    فأقم��ت مع��ه م��دة طویل��ة أراه   . بينن��ا ی��وم تجم��ع في��ه األحب��اب   
  ...."ول ــمع منه هذا القسوأ

 
  بالول�����دان� ه وتع�����الىنبحاس����� -ه  وع�����دنل�����ه آ�����ا ث لمسأل�����ي!  ؟ق ص�����دإْن
  !ن ؟یلدــالمخ
 

 دسي���ت المق���بب رأی���ت ": ق���ال أب���و حم���زة الص���وفي  .. شق متب���ادًالـوآ���ان الع���
 وط����ال ح����زن ي فم����ات الفت����،م����دة طویل����ة ا ة یص����حب غالًم���� م����ن الص����وفّييفت����

لق��د : ایوًم�� كم��د فقل��ت ل��ه   ا م��ن الض��نا وال ظًمـا وع��ليه حت��ي ص��ار جل��دً  ـالغ��الم ع�� 
فق���ال آي���ف (  ا ؟ع���ده أب���ًد تس���لو ُبالك  أّن��� أظ���ّني ص���دیقك حت���يلـ حزن���ك ع���لط���ا
 ف���ي خ���الل قة الفس���وس��� ع���ن نجاي وص���انن وج���ّل ع���ّزهللا   أج���ّلللو ع���ن رج���س���أ

 ." معه في الليل والنهار يلواتـصحبتى له وخ
 
ال ، حي������ث ةّن������ الجف������يهم������ا ن بيهللا یجم������ع اْن أنتحقاس������أال ی .. قدص������ إْن

  .!! ؟"ا ًمـيثا وال تأًوــ لغ"یسمعان فيها 
 

ا  وق���د رأیت���ه یماش���ي غالًم���  " يمش���قوس���أل أب���و حم���زة محم���د ب���ن الع���الء الد   
 آن���ت أراه مع���ك ي ال���ذي الفت���كهج���رت ذل��� فقل���ت ل���ه ل���م . م فارق���هث���ا م���دة ًئوض���ي
ير ـته ع���ن غ��� ـ لق���د فارق��� ؟ فق���ال واهللا .. ًالئام���لي���ه إ ول���ه مواص���الً   آن���تبع���د أْن
) موقف���ه أغ���رب م���ن المس���ؤول    ل ئالس���ا(  فعل���ت ذل���ك  َموِل��� :ل���ل قل���ت  وال ميقل���
 ل����و أتيت����ه ي، أم����ر إذا خل����وت ب����ه وق����رب من����يوني إل����ـ یدع����يرأی����ت قلب����: ق����ال

 ."ل فهجرته لذلك ـز وجـ عهللاين اـقطت من عس 
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آن���ت م���ع أمّي���ة ب���ن الص���امت   ..." " شق وت���ابـنظ���ر وع���: القس���م الخ���امس" 
ُكْم َأْی���َن َم���ا ُآن���ُتْم َواللَّ���ُه ِبَم���ا     ـَوُه���َو َمَع��� : " إذ نظ���ر إل���ي غ���الم فق���رأ    . لص���وفيا

ظم م���ا امتحنن���ي ب���ه م���ن    ـ، تب���ارك اهللا فم���ا أع���  )٤س���ورة الحدی���د   (َمُلوَن َبِص���يرٌ ـَتْع���
لي قص��ب ف��ي ی��وم   ـنظ��ري إل��ي الغ��الم م��ا ش��بهت نظ��ري إلي��ه إال بن��اٍر وقع��ت ع��         

 "...ضي نحبه ـي حتي آاد یقثم بك... ت وال ترآتـریح فما أبق
 
 "!!ه ّبـة حّدــشب به المرض من ـم تالعسوق" 
 

 م�����ن ي ب�����ن موس�����هللابد اـ ع�����أنَّ" : يرهاـفق����د روت ش�����هدة الكاتب�����ة ع�����ن غ����  
 يل��� فُبق األس���واضحس���ن ف���ي بع���  غ���الم ية ووج���وههم نظ���ر إل���لص���وفّيارؤس���اء 

ه یق���رطا وآ���ان یق���ف آ���ل ی���وم ف���ى   بابة وحًب���ص���ليه ـقله ع���ـوآ���اد ی���ذهب ع��� . ب���ه
 ،ذا انص���رف فط���ال ب���ه ال���بالء وأقع���ده ع���ن الحرآ���ة الض���نا إذا أقب���ل وإی���راه   يحت���

فقل���ت ی���ا أب���ا محم���د م���ا   . یوم���ا ألع���وده  یمش���ي خط���وة فأتيت���ه  وآ���ان ال یق���در أْن
 به���ا هللا ايفق���ال أم���ور امتحنن��� ، ي م���ا أركتك، وم���ا ه���ذا األم���ر ال���ذى بل���غ ب���  قّص���

ل����خ إ .. يم بك����ث����..  به����ا طاق����ة ي ول����م یك����ن ل����، ال����بالء فيه����ايلـفل����م أص����بر ع����
 .".. وء الحال ـم له لما رأیت به من سـنه وأنا راحـع فانصرفت 

 
اد ّبـث الدمش���قي وآ���ان م���ن خي���ار ع��� ـ ب���ن األشع���هللابد اـ ونظ���ر محم���د ب���ن ع���"
 يتاده الس���قم حت��� ـ منزل���ه واع��� يم���ل إل���  فُح،ليهـ ع���يشـغ���الم جمي���ل فغ��� ي  إل���هللا

ن���ا نع���وده ونس���أله ع���ن    فك.   ا ط���ویًالليهما زماًن���ـأقع���د رجلي���ه وآ���ان ال یق���وم ع���    
 س وآ�����ان الن�����ا ،بب مرض�����هس����� وآ�����ان ال یخبرن�����ا بقص�����ته وال  ه،حال�����ه وأم�����ر 

لي����ه إ فه����ّش( !! ) ا ًدئ����فأت����اه عا فبل����غ ذل����ك الغ����الم  . بح����دیث نظ����ره  ون ثّدیتح����
 يلـفم���ازال یع���وده حت���ى ق���ام ع���. ك وض���حك ف���ي وجه���ه واستبش���ر برؤیت���هوتح���ّر

! ) !(  منزل���ه ير مع���ه إل��� یس���يا أْنفس���أله الغ���الم یوًم���.  حالت���هيرجلي���ه وع���اد إل��� 
ل  یتح���ّو أس���أله أْنأْن) ي القص���ة وحم���زه را  أب���و ( ي یفع���ل ذل���ك فس���ألن  أْنيف���أب
: ؟ فق���ال  ذل���كن وم���ا ال���ذى تك���ره م��� : فقل���ت للش���يخ، یفع���ل أْنيلي���ه فس���ألته ف���أب إ

لي م���ن ـ یق���ع ع���  وأخ���اف أْن،صوم م���ن ال���بالء وال آم���ن م���ن الفتن���ة    ـلس���ت بمع��� 
 ."ون من الخاسرین ـصية فأآـه معوبين  ي بينيرـيطان محنة فتجـالش
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 ل����م یح����دث تس����امح وقب����ول    ،ریقـغ����ه من����ذ اإلين الق����ول أنَّ���� س����وح����ق للدار

ك س����� فالنا" اآلفل�����ة "ة اإلس�����المّي  الحض�����ارة يه الظ�����اهرة إال ف�����ذ له�����ياجتم�����اع
 یتح���دثون ب���ذلك حت���ى تص���ل األخب���ار س والن���ا،ه حّب���يشق الغ���الم ویم���رض ف���ـیع���

 ي وی����زور عاش����قه حت���� ،ر م����ن متس����امحة أآث����تجيب ل����ذلك ب����روح  س���� في،للغ����الم 
وته ـ بدع����ًال أّو،"رة ش���� المعا"ليه ـیع����رض ع����  ب����ل ، ب����ذلكي ث����م ال یكتف����يش����فُی
 آي����ف وإّال .. " الغ����الم "ل����ة ئ وال أح����د یه����تم بتفس����ير موق����ف عا   ، منزل����هيإل����
ان إال إذا آ����.. ! ق ؟ش���� الص����وفي العالتقباس���� ل����ه المن����زل ال����ذى یص����لح ال يت����أت
 ": ثـشع���ا بص���الح وترف���ع اب���ن األ  ص���وفًيولك���ن م���ا أظ���ن أنَّ  ! ا ؟ا محترًف���غالًم���

فه���ل آان���ت أس���رة الغ���الم .. ا مومًس��� ا  یعش���ق غالًم���" هللاباد اـوآ���ان م���ن خي���ار ع���
رة رج���ل ش���س���كو حت���ى تس���مح ل���ه بمعا  ينساان فرس���الت ئ ع���ا"تحض���ر "  قتف���و

 !.لة ؟ئف بيت العاـقـستحت  
 

 " ذل���ك ف���ين  ویتع���ّي"ث ـشع���اب���ن األ" زل ن��� ميل���إ الغ���الم االنتق���ال ضث���م یع���ر
ا وال مّم���"  ق���وادة "، ةط ه���ذه الوس���اف���ي ي ال ی���ري ال���ذ" فّيحم���زة الص���وي ب���أب
ب�����ل یس�����أل ..  هللاضب اـغ�����وال م�����ا ُی.. ين ّيـ ع�����ن الصوف�����فض�����ًال ين الرج�����الش�����ُی

 ."ذا ؟ ـ هضـترف  ولماذا": ا ًشـل دهـالرج
 

 ارتفع���ت ْنإا، ويًبـلفع���ل ع��� ت���رى ف���ي ذل���ك ا فل���ة، ل���م تع���دْ آن���اخ حض���ارة مه���ذا 
بح ص���وتهم ه���و النش���از،   ص���في���ه، فق���د أ  لفقه���اء بلع���ن الفاع���ل والمفع���ول   اة ح���ّد

 وحض����ارته ص، الجان����ب اآلخ����ر حي����ث الع����دو المت����ربّ    يلـع����أآث����ر ب����ل یس����مع  
 ....دة ـالصاع

 
ي ف����ا ان����دفاًع، ا ع����ن ال����دین ن����ب����ل بتخلي، ا بس����بب ال����دین نزمـف����ال تقول����وا ه���� 

 " ي ال����ذى ابتل����سف����ي ب����الد ف����ار  الكبي����ر فّيص����وأم����ا ال.. االنح����الل إل����ى الق����اع 
 ..ارقًًــر ومات غـي البحففسه ن بيدم فألقـمعه، ثم ن لهاـقد فعـ ف"بحدث 

 
وله����م ، ة حض����رت بمص����ر ق����وم م����ن الص����وفيّ  "دری����س إ ب����ن سدری����إوق����ال 

 م���ا یص���نع   رج���ل م���نهم أم���ره فل���م ی���درِ  يلـلب ع���ـغ���ف، نيهم ق���الـیغ��� غ���الم أم���رد 
 يأقب��ل الف��م ال��ذ  : فقاله��ا الغ��الم فق��ال الرج��ل   ..  ال اهللاإل��ه إال  یاه��ذا ق��ل : فق��ال ل��ه 

 . "!!مهـ فيله فّبـوق..  ال اهللاإله إقال ال 
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نم�����ا یت�����وب إحبة الم�����ردان وص�����وا یقص�����د ق�����وم ل�����م ": سدلس�����ام اقس�����ال" 
ثي���ر ف���ي القل���ب قص���د فُي لي���ه ال ع���ن رهم إر نظ���هم فيتك���ّربد ویص���ح ویتزّه���يالص���ب
 .الخإ.. "نة تـف

 
ل����يهم ال یج����وز إ رظ����ن والنة الم����ردا محّب����نَّلموا أـق����وم ع����:  الس����ابعلقس����ما" 
 ." ذلك يلـبروا عـصلم ی همير أّنـغ

 
:  أح���دهميا لجم���الهم فق���د رو راًضـتع���سة اوفّيص��� للن یتص���دونلماـ الغ���نوآ���ا

ليه ـ ع��، والن��اسص��ورن ج��امع المف��يراء ـع��ة الش ف��ي قّب�� يبلش�� اليلـع�� وقف��ت" 
بغ����داد ف����ي ذل����ك ب الحلق����ة غ����الم جمي����ل ل����م یك����ن ف����يليه ـع����ق����ف وفن، مجتمع����و

 أب��و ي ع��رف ال��راو آي��فل تأّم��( لم س��ب��ابن م  ع��رفه وُین��ا مالوق��ت أحس��ن وجًه��  
) ل����خ إ.. م الغ����الم س����وا، يبه����اتوتر  الجميل����ة ف����ي بغ����داد هابر ال����دالل الوج����وص����

فل��م ا ّنـ ع��نيطاش�� ی��ا ّحنت�� ي��ة، فق��ال ل��ه الثان رْحب��فل��م ی، َحنت�� ) يبللش��ا( فق��ال ل��ه  
وآان����ت . ليكـ م����ا ع���� خرق����ت آ����لهللا واالَّإ وَحنت����: ةث����لف����ي الثا، فق����ال ل����ه ْحرب����ی
ليه ثي����اب ف����ي غای����ة الحس����ن تس����اوي جمل����ة آثي����رة فانص����رف الفت����ي فق����ال  ـع����

 :الشبلي
 

 دنــلى ذروتى عــــعطرحوا اللحم للبزاة
نــخلعـوا منهم الرسزاة إذـــثم المـوا الب

 ك الحسنستروا وجهناـــلو أرادوا صالح
 

ل����ة  حافل����ة بأّديبلش����ة الّص����وق!! ص����ورن ج����امع المف����يظ ـف الوع����نأتث����م اس����
ي، المف����ي المجتم����ع اإلس����  ع����ت  آان����ت ق����د تجمّ يل����ة الت���� ئروة الهاث����وال الت����رف

 آ����ان " ه يل إّن���� ـق���� . " عاب����دیها  "راف ح����وان.. مترفيه����ا    فس����ق يوأفض����ت إل���� 
ذ خ���ه أ أنَّ���هنـآ���ر ع��� وُذ. ري الن���الـویض���عها ع���  هاـزع���نث���م ی، ةن���ا ثمي ثياًب���سیل���ب
: همضـوق���ال بع��� . الحم���ار ر به���ا ذن���ب ّخ���بر ُیي الن���الـض���عها ع��� وبر فنـطع���ة ع��� ق

له ـلك���ى ال یشغ���  رر یحرق���ه بالن���ا ّكس���ز والوليه فرأی���ت ب���ين یدی���ه الل���   ـدخل���ت ع��� 
 ."ه ن ثمقّرــفـا فًراقــاع عـوب. هللاعن ذآر ا

 
 .يليها الزوال الحضارـ عّلحقوا فيها فـسفـها فوـر مترفـمتأ.. كذا هو
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 دونخّلولدان ُم
 

 :ق���ولن ف؛ الموض���وعف���ي "ن���ا ر خواط"ص لّخن ل���ن اآلوانه ق���د آقد أنَّ���تـوأع���
 .ةة الحضارّیوالمسلكّي .. يردـلوك الفـالس: ينـفـ موقينقسمه إلأننا 
 

 ض����وء م����ا  يلـوع����.  حك����م ال����دین ، ب����الطبع،ن����ا فيه����ا  یهّم،ةردّیـوالحال����ة الف���� 
 ه���ذا الفع���ل موج���ود   أنَّي ن���ر،الف���رد لل���واط ء ح���ول أس���باب مي���ل  مناه م���ن آراّدق���
وج���د  ُی أْننمك��� آ���ذلك المي���ل یُ ، الظ���روف والمجتمع���ات  آ���ّليف���  یق���ع أْنمك���نُیو
م ح����ّر ُم- رأین����ا ي ف����-والفع����ل .    مختل����ف الطبق����ات واألف����راد والمجتمع����ات   يف����

 ين واليه����ودكنيس����ة وب����ين المس����يحيّ  اليناك مح����اوالت ف����ـذا آان����ت ه����إ و،ادینًي����
 الكت����اب المق����دس بعهدی���ه ه����و آت����اب ل����يس  :ليقـتع���  [ ع���ادة ص����ياغة الت����وراة إل 

نق ـ ع����" ل����ي "أو .  ]!!!!يير أو تب����دیل أو تحری����ف، وآفای����ة سفس����طة ـفي����ه تغ����
ير جنس���ي ـغ���  بالبح���ث ع���ن تفس���ير   ك وذل���،صرـجاه���ات الع��� م اّتل���تالئالنص���وص 

ع ئخ�����الف التفس�����ير الش�����ا  .. ي م�����ن انتق�����ام إله����� " ل�����وط "اب ق�����وم ص�����لم�����ا أ
وقبوا لس������وء ـ ق������وم ل������وط ع������ المفس������رون الج������دد أنَّ  مـویزع������. لمت������وارثوا

ندما أن����ذر ـع���  نجي���ل   اإل ب���أنَّ ك ذل��� يلـویستش���هدون ع���� ! مع���املتهم الب���ن الس���بيل   
ه��ا ل��م   بس��بب فع��ل جنس��ي ب��ل ألنّ   یك��ن ل��م " س��ادوم " بمص��ير أس��وأ م��ن   سالق��د

 م����ع تمد وال یتواف����قـإنَّ أي تفس����ير ال یع���� :تعلي����ق[  ...المس����يح تقبال س����تحس����ن ا
الكت�����اب المق�����دس آك�����ل، وال م�����ع التقلي�����د الكنس�����ي، وال م�����ع أق�����وال اآلب�����اء، ال  

د رأي فق�����ط لص�����احبه  ّرـتبر إال مج�����ـترف ب�����ه الكن�����ائس التقليدی�����ة وال ُیع�����   ـتع�����
 ].وضة ـة مرفـوبدع
 

 :القرآن وقصة لوط
 خ����الف يلـفع����.. ؟؟؟ل ه����ذا التالع����ب ث���� لم ل����م یت����رك مج����االً  ن،ولك����ن الق����رآ 

ة ع التاریخّي���ئ الوق���اف���يب التحدی���د المل���زم ن���د، وه���و تجتاـ المع���يالقرآن��� ه���اجنالم
 یةلكناوتفضيل ا

 ــــــــــــــــ
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 : "ائل الج���نس، نج���ده ف���ي قص���ة ل���وط ق���د ح���ّدد بص���راحة تهم���تهم       س���ف���ي م

وق���د وردت قص���ة  ). ٨١األع���راف( "ِإنَُّك���ْم َلَت���ْأُتوَن الرَِّج���اَل َش���ْهَوًة مِّ���ن ُدوِن النَِّس���اء   
راء والنم������ل والعنكب������وت  ـة ه������ود والحج������ر والشع������  ق������وم ل������وط ف������ي س������ور   

 .. .والصافات
 

زیز رأیه���ا ب���أنَّ جریم���ة ق���وم    ـولك���ن ه���ذه الدراس���ات تستش���هد ب���القرآن، لتع���     
للتع���ّرف " ل���وط، ه���ي إهان���ة الض���يوف، فيقول���ون إنه���م توجه���وا إل���ي بي���ت ل���وط    

ليه ـرباء ع�����ن المدین�����ة الت�����ي حظ�����رت ع����� ـتبارهم غ�����ـلي الض�����يوف باع�����ـع�����" 
رّبم���ا خوًف���ا م���ن غ���زو خ���ارجي أو    . اء أو اس���تقبالهم ف���ي بيت���ه  ربـاإلتص���ال بالغ��� 
 toليهم وه���ذا المقص���ود بفع���ل   ـف���أرادوا التع���ّرف ع���  . رها معه���مم���ؤامرة ی���دبّ 

knowه نف����س الفع����ل لي الش����راح ف����ي الق����رون التالي����ة ألّن���� ـ ولك����ن إلت����بس ع����
ولد لهم���ا آ���ذا، وع���رف آدم ح���واء م���رة ف���ـ" ع���رف آدم إمرأت���ه " المس���تخدم ف���ي 

ني ال���وطء، فك���أنَّ أه���ل المدین���ة لّم���ا ق���الوا       ـفالفع���ل هن���ا یع���   ...  ل���ه ولدـثاني���ة ف���  
ویق����ول .. ج����امعهم ُنْند أی����ق����الو نر... كـ نع����رف ضيوف���� دنا ل����وط نری����د أنْ لس����ّي

َق���اُلوا َأَوَل���ْم  : "  أه���ل المدین���ة  نلي لس���اـأنص���ار ه���ذا ال���رأي إنَّ الق���رآن ق���ال ع���    
قل أْن یك�����ون س�����بب المن�����ع ـ، وال ُیع�����)٧٠س�����ورة الحج�����ر " (َنْنَه�����َك َع�����ِن اْلَع�����اَلِميَن

ير الش���اذ، وإنَّم���ا المن���ع ف���ي ه���ذه الحال���ة   ـه���و الوحي���د غ��� " ل���وط " جنس���ًيا، ألنَّ 
 .ةة أو أمنّيیكون ألسباب سياسّي

 
فم����ن ناحي����ة؛ الق����رآن ش����دید الوض����وح ب����أنَّ   .. إالَّ أنَّ ه����ذا التفس����ير متهاف����ت 

 ...ليهمـرض لوط بناته عـالحوار آان جنسًيا وليس أمنًيا، بدليل ع
َمُلوَن السَّ���يَِّئاِت َق���اَل َی���ا  ـَوَج���اءُه َقْوُم���ُه ُیْهَرُع���وَن ِإَلْي���ِه َوِم���ن َقْب���ُل َآ���اُنوْا َیْع���      "

َق���ْوِم َه���ُؤالء َبَن���اِتي ُه���نَّ َأْطَه���ُر َلُك���ْم َف���اتَُّقوْا الّل���َه َوَال ُتْخ���ُزوِن ِف���ي َض���ْيِفي َأَل���ْيَس       
َلُم َم��ا ـا َلَن��ا ِف��ي َبَناِت��َك ِم��ْن َح��قٍّ َوِإنَّ��َك َلَتْع��    ِلْمَت َم��ـَق��اُلوْا َلَق��ْد َع�� . ِم��نُكْم َرُج��ٌل رَِّش��يدٌ 

 ).٧٨،٧٩هود " ( ُنِریُد
 ــــــــــــــــ
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ني الجنس���ي ـه���ن أطه���ر ُیش���ير إل���ي المع���  والح���دیث ع���ن طه���ارة البن���ات، أو أنّ  

أو " م���ن أرب " ف���ي بنات���ه، ول���يس " م���ن ح���ق " ولك���ن ال���رّد ب���أنَّهم ل���يس له���م  
فه���و ق���ول ال ُیع���ّزز التفس���ير ... ف���ي ض���يوفه" حًق���ا " ني أنَّ له���م ـ یع���"بة ـرغ���" 

َوَج���اء َأْه���ُل اْلَمِدیَن���ِة   : " ولك���ن اآلی���ات األخ���ري تزی���ل الش���بهة    ... الجنس���ي هن���ا 
َق���اَل ِإنَّ َه���ُؤالء َض���ْيِفي َف���َال َتْفَض���ُحوِن، َواتَُّق���وا الّل���َه َوَال ُتْخ���ُزوِن،        . َیْسَتْبِش���ُروَن
 ).٧٠-٧٦سورة الحجر " (ِن اْلَعاَلِميَنـْنَهَك َعَقاُلوا َأَوَلْم َن

 
ح رّج ُی����..لين ـ آن����تم فاع���� ْنإ..  وع����رض البن����ات  ،واستبش����ار أه����ل المدین����ة  

تبش��ار ب���ل  سر لال لم��ا آ���ان هن��اك مب���رّ  ،قض���ية أم��ن   فل���و آان��ت  ي، الجنس�� ينـالمع�� 
ف����ي جم����ال  .. ا ذآ����وًر.. ه����م رأوا أّنق م����ا مفه����وم الس����يا نَّإو..  القل����ق ،ياألح����ر
" ا أّم�����!  فج�����اءوا یس�����تبثرون،یددـ ف�����يهم طراف�����ة الج�����يأ، رباءـ وغ�����،ك�����ةئالمال
نص���حهم ليهم الش���بان بـه آ���ان یؤل���ب ع���نَّ��� أمكن الق���ول ف���ُي"يه ع���ن الع���المين ـنه���
ن إ ياتن����ب  ه����ؤالء ". تص����ال بأح����دال فمنع����وه م����ن ا،الع ع����ن ه����ذه الع����ادةـق����باإل

لون ر ال����ذین یح����او لكب����اا م����ن اتاد ج����ًدـمنط����ق مع����روف ومع���� " لين ـآن����تم فاع���� 
 ق���د تك���ون  ي البش���رم���ع مالحظ���ة أنَّ . البن���ات أفض���ل   ا ب���أّناقن���اع الش���اذ جنس���يً  
 م�����ن أآث�����رف�����ي  بالع�����ذاب  الق�����رآن التبش�����ير  فق�����د ورد ف�����ي،بمفه�����وم المخالف�����ة

ترنة باإلنب���اء ع���ن غ���الم أو  ـلها مق���ـش���رى وفع���ج���اءت لفظ���ة الُب اوأیًض��� .موض���ع
 .ي القرآنفا  موضًع١٩ في  " ذآر"ود ـمول

 
 نس����اء بنات����ه ه����نّ .. رین لب المفّس����ـيد ب����ن جبي����ر وأغ����  ـع����سق����ال مجاه����د و 
مه���ات أ يمه���اتهم أأزواج���ه أ ع���ن النب���ي و ي تع���الآم���ا ق���ال اهللا  ت���هالمدین���ة أو أّم
 يق���ال ف���ي الق���رآن ه���ؤالء بن���ات  ه نَّ���أع���زز ه���ذا ن ه���ؤالء وُی ل���م یل���ْدالم���ؤمنين وإْن
كس روای����ة ـبع����.  حاج����ة مدین����ة بأآمله����ا قًالـب ع����س���� وه����و م����ا ینا،وه����و جم����ع

ل س��رفا الرج��ال؟ أتوـل��ي ابنت��ان ل��م یع��   : تيننثإدت ع��دد بنات��ه ب��  اة الت��ي ح��دّ الت��ور 
ا ًئلوا ش����يـن ال تفع����ك����ول حبب����تمألوا بهم����ا م����ا ـوافع���� حض����رهما إل����يكم أ ْنأ ل����يكمإ
 .يقفـس تحت همّنؤالء الرجال ألـبه

  ــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-١٩٢- 

  
 إذ ل���و " ح���ق نك م���ت���اي بنف���الن���ا م" ع���زز ه���ذا التفس���ير ق���ولهم  ولع���ل مم���ا ُی

 م���ن يلح���ق یت���أت ا وه���ذا ،همّيفه���و ول���   ، ابنت���ي ل���وط يلـ یج���رى ع��� ثیالح���دآ���ان 
 ق���الوا ك ول���ذل،ین���ةد بن���ات الميلـ ع���ك ذل���ك ال یمل���هلكّن���و .ضهرـته أو ع���قـف���موا
ن ع��� فض���ًال.   ليهنـ ل���ه وال له���م م���ن ح���ق ع���    سير واقع���ى إذ ل���ي ـرضه غ���ـ ع���نَّإ

أه����ل "  ،باعش���� إل،ع����دة بن����ات  ي أو حت����نفای����ة ابنت����ي آر  یتص����ّوقولية أْنـالمع����
  !. "المدینة

 
 وبنات������ه طس������يدنا ل������و ي  نس������بت إل������ د ق������، روای������ة الت������وراة ریب أنَّـوالغ������
به���ا تك جریم���ة اريوأ م���ن أس��� أ فع���ًال،ل���يهمإ نس���بت ،هللاب���ا ياذـع��� وال،الص���الحات
  بع����دم����ن فن����اء الع����الم ش����يتا خ)  بنت����ان ( بن����ات ل����وط مت أنَّـإذ زع����. ق����وم ل����وط
 نقل م����ـ وه����و ال یع����،امعهم����اجا وا خم����ًرباهم����ا لوًط����تا أـ فسق����،ینتهماده����الك م����
م����ا آ - " اب����راهيم " نَّأم����ع  .. !يا للج����نس البش����رنق����اًذإمن����ه   وحملت����ا ،الس����كر
ي لـالق�����ادرون ع����� أهل�����ه ی�����ه قوم�����ه أو ا وآ�����ان لدن موج�����وًدا آ�����- الروای�����ة يف�����

 !.خصاباإلنجاب واإل
 

ل���دمار  يخالق���ألي الس���بب اف���ين  الغ���ربّيدنـ ع���ولع���ل ه���ذا ه���و م���ا أث���ار الش���كّ   
 آ����ان يل����ذا للنب����ي لفع����له����ذا ا  الروای����ة تنس����ب  س نف���� طالم����ا أنَّ.مدین����ة ل����وط 

 !.السبب في دمار المدینة
شر، ـنكتف����ي ب����ذآر الروای����ة آم����ا ج����اءت ف����ي س����فر التك����وین األص����حاح التاس����ع ع����    : تعلي����ق[ 

ونتمّن����ي أن یفه����م الق����ارئ القص����ة آامل����ة ب����دون تأوی����ل بم����ا ال یتجمل����ه ال����نّص، ون����ذآر فق����ط، أن   
 وب���التلي الكت���اب المق���دس ال یعت���رف ب���أنَّ ل���وط آ���ان نبًي���ا، وإال فلي���ذآروا م���ا ه���ي نب���وءة         الت���وراة
فَلمَّ���ا رآُهم���ا . فج���اَء الَمالآ���اِن ِإل���ى َس���دوَم َمس���اًء، وآ���اَن ُل���وٌط جاِلًس���ا ِعن���َد ب���اِب َس���دوم  ١ : " ل���وط؟

يال ِإل����ى َبي����ِت َعب����ِدُآما َس����يَِّديَّ، ِم����: "  وق����ال٢ُل����وط، ق����اَم ِلِلقاِئهم����ا وَس����َجَد ِبَوجِه����ه ِإل����ى اَألرض،  
ال، ب����ل ف����ي السَّ����احِة : " فق����اال". وبيت����ا وآْغِس����ال َأرُجَلكم����ا، ُث����مَّ ُتَبكِّ����راِن وَتمِض����ياِن ف����ي َس����بيِلُكما  

فَص����نَع َلُهم����ا َمأُدب����ًة وَخَب����َز َفطي����ًرا، .  ف����َأَلحَّ َعليِهم����ا َآثي����ًرا، فم����اال ِإَلي����ه وَدَخ����ال َمنِزَل����ه٣".َنبي����ت 
 . فأآال
َیْض���َطِجعا، ِإذا بَأه���ِل الَمدین���ة، َأه���ِل َس���دوم، ق���د َأح���اطوا ِب���الَمنِزل، ِم���َن الصَّ���ِبيِّ ِإل���ى      وَقب���َل َأن ٤

َأی���َن ال���رَُّجالِن اللَّ���ذاِن َق���ِدما ِإَلي���َك : "  فن���ادوا ُلوًط���ا وق���الوا ل���ه٥. الشَّ���يخ، َجمي���ُع الَق���وِم ِإل���ى آِخ���ِرِهم
 ". في هذه اللَّيَلة؟ َأخِرْجُهما ِلَكى َنعِرَفُهما

َأس���َأُلكم َأالَّ َتفَعل���وا َش���ّرًا،   : "  وق���ال٧َخ���َرَج ِإَل���يِهم ُل���وٌط ِإل���ى الَم���دَخل وَأغَل���َق الب���اَب َوَراَءه      ف٦
ُأخِرُجُهم��ا ِإَل��يُكم، فاص��َنعوا ِبِهم��ا م��ا َحُس��َن ف��ي       :  هاَءَن��َذا ِل��َي آبَنت��اِن م��ا َعَرَفت��ا َرُج��الً     ٨. ی��ا ِإْخ��َوتي 
 ٩". َتفَعل����وا ِبِهم����ا َش����يًئا، َألنَّهم����ا َدَخ����ال َتح����َت ِظ����لِّ َس����ْقفي    وَأمَّ����ا ه����ذاِن ال����رَُّجالن، ف����ال . َأعُي����ِنكم
اآلَن َنفَع���ُل ِب���َك ! ه���ذا َرُج���ٌل َین���ِزُل ِبن���ا فُيق���يُم َنفَس���ه حاِآًم���ا: " ُث���مَّ ق���الوا! ". َت���َنحَّ ِم���ن هن���ا: " فق���الوا

 فَم����دَّ ال����رَُّجالِن  ١٠.ابوَض����يَّقوا عل����ى ُل����وط وتَق����دَّموا ِلَيْكِس����روا الب����     ". َأْس����َوَأ ِممَّ����ا َنفَع����ُل ِبِهم����ا    
 وَأمَّ���ا الَق���وُم الَّ���ذیَن ِعن���َد ب���اِب الَبي���ت،  ١١. َأی���ِدَیُهما وَأدخ���ال ُلوًط���ا ِإَليهم���ا ِإل���ى الَبي���ِت وأغَلق���ا الب���اب 

 .فَضَرباهم بالَعمى ِمن َصغيِرِهم ِإلى َآبيِرِهم، فَلم َیقِدروا َأن َیِجدوا الباب
 َأیض���ًا هُهن���ا؟ َأْص���هاُرَك وَبن���وَك وبناُت���َك وَجمي���ُع َم���ن َل���َك    َم���ن َل���َك: "  وق���اَل ال���رَُّجالِن ِلُل���وط ١٢

 فِإنَّن��ا ُمهِلك��اِن ه��ذا المك��ان، فَق��ِد َاش��َتدَّ الصُّ��راُخ عَل��يِهم        ١٣ف��ي المدین��ة َأْخ��ِرْجُهم ِم��ن ه��ذا المك��ان،      
ْص�����هاَره الَّ�����ذیَن  فَخ�����َرَج ُل�����وٌط وَآلَّ�����َم َأ١٤". َأم�����اَم ال�����رَّّب، وَق�����د َأرَس�����َلنا ال�����رَّبُّ ِلُنهِل�����َك الَمدین�����ة 

 ". قوموا وَاُخرجوا ِمن هذا الَمكان، َألنَّ الرَّبَّ ُمهِلٌك الَمدینة : " سَيتَِّخذوَن َبناِته وقاَل َلهم



 
 . فكاَن آماِزٍح في َأعُيِن َأصهاِره

ي�����َك ُق�����ْم فُخ�����ِذ آمَرَأَت�����َك وَابَنتَ : "  فَلمَّ�����ا َطَل�����َع الَفْج�����ر، َأَل�����حَّ الَمالآ�����اِن عل�����ى ُل�����وٍط ق�����اِئَلين  ١٥
 فَت���َردََّد ُل���وط، فَأمَس���َك ال���رَُّجالِن ِبَي���ِده وِبَي���ِد      ١٦". الَموج���وَدَتيِن ُهن���ا، ِل���َئالَّ َتهِل���َك ِبِعق���اِب الَمدین���ة      

 . َامَرَأِته وابَنَتيه، ِلشَفَقِة الرَّبِّ عَليه، وَأْخَرجاه وَوَضعاه خاِرَج الَمدینة
ال َتلَتِف����ْت ِإل����ى َوراِئ����َك وال َتِق����ْف ف����ي   . َنفِس����َكُاْن����ُج ِب: "  فَلمَّ����ا َأْخَرج����اهم ِإل����ى خ����اِرج ق����اال  ١٧

 ١٩. ال، َأْرج���وك، ی���ا س���يِّدي: "  فق���اَل َلُهم���ا ُل���وط١٨". السَّ���هل ُآلِّ���ه، وان���ُج ِإل���ى الَجَب���ِل ِل���َئالَّ َتهِل���ك 
 ِإنَّ َعبَدَك قد ناَل ُحْظَوًة 

 
ِإنِّ���ي ال َأس���َتطيع النَّج���اَة  . َك عل���ى َحي���اتي ف���ي َعيَني���َك، وَعُظَم���ت َرحَمُت���َك الَّن���ي َص���َنعَتها ِإَل���يَّ ِبِإْبقاِئ���     

 ه���ا ِإنَّ ه���ذه الَمدین���َة َقریب���ٌة ِلْلَه���َرِب ِإَليه���ا، وه���ي ٢٠. ِإل���ى الَجَب���ِل دوَن َأن َیلَح���َق ِب���َي الشَّ���رُّ ف���َأموت
 هاَءن����ذا ق����د ":  فق����اَل َل����ه٢١. " فَتْحي����ا َنْفس����ي - اَليَس����ت َص����غيرة؟-َص����غيرة، ف����َدْعني َأْنج����و ِإَليه����ا

 َأس���رْع ِبالنَّج���اِة ِإل���ى ٢٢. ُت َوجَه���َك ف���ي ه���ذا اَألْم���ِر َأیض���ًا ِب���َأن ال َأقِل���َب الَمدین���َة الَِّت���ي َذَآرَته���ا َأآَرم���
 . ِلذلَك ُسمَِّيِت الَمدینُة ُصوَعر. "ُهناَك، فِإنِّي ال َأسَتطيُع َأن َأعَمَل َشيًئا ِإلى َأن َتصيَر ِإَليها 

 وَأمَط���َر ال���رَّبُّ عل���ى َس���دوَم  ٢٤. رض، َدَخ���َل ُل���وٌط ُص���وَعر  وَلمَّ���ا َأش���َرَقِت الشَّ���ْمُس عل���ى األَ ٢٣
 وقَل���َب ِتل���َك الُم���ُدَن وُآ���لَّ السَّ���ْهِل وَجمي���َع ُس���كَّاِن الُم���ُدِن  ٢٤وَعم���ورَة ِآْبریًت���ا ون���اًرا ِم���َن السَّ���َموات،  

  .... فَالَتَفَتِت َامَرَأُة ُلوٍط ِإلى َوراِئها فصاَرت ُنْصَب ِمْلح٢٦. وَنباَت اَألرض
 وَص���ِعَد ُل���وٌط ِم���ن ُص���وَعر وَأق���اَم ف���ي الَجَب���ل ه���و وَابَنت���اه مَع���ه، َألنَّ���ه خ���اَف َأن ُیق���يَم ف���ي            ٣٠
 . فَأقاَم في َمغارٍة هو وَابَنتاه. ُصوَعر
الت���ي یعيش���ون فيه���ا  (  ِإنَّ َأبان���ا ق���د ش���اخ، وَل���يَس ف���ي اَألرضِ   ".  فقاَل���ِت الُكْب���رى ِللصُّ���ْغرى ٣١

 َتع���اَلي َنْس���قي َأبان���ا َخم���ْرًا   ٣٢. ُخُل عَلين���ا عل���ى ع���ادِة اَألرِض ُآلِّه���ا  َرُج���ٌل َی���د  )بع���د فن���اء م���دینتهم  
 فَس���َقتا َأباُهم���ا َخْم���رًا ف���ي ِتل���َك اللَّيَل���ة، وج���اَءِت الُكْب���رى     ٣٣. "وُنض���اِجُعه وُنق���يُم ِم���ن َأبين���ا َنْس���ًال   

" : َل���ِت الُكْب���رى ِللصُّ���ْغرى   فَلمَّ���ا آ���اَن الَغ���د، قا  ٣٤. فض���اَجَعت َأباه���ا وَل���م َیعَل���ِم ِبنياِمه���ا وال ِقياِمه���ا    
هاَءن���ذا ق���د ض���اَجعُت َأْم���ِس َأب���ي، َفْلَنْس���ِقه َخْم���رًا ه���ذه اللَّيَل���َة َأیض���ًا، وَتع���اَلي َأن���ِت فض���اجعيه ِلُنق���يَم      

 فَس���َقتا َأباُهم���ا َخْم���رًا ف���ي ِتل���َك اللَّيَل���ِة َأیض���ًا، وقاَم���ِت الصُّ���ْغرى فض���اَجَعته       ٣٥. "ِم���ن َأبين���ا َنْس���ًال  
.  وَوَل����َدِت الُكْب����رى أبًن����ا٣٧.  فَحَمَل����ِت َابَنت����ا ُل����وٍط ِم����ن َأبيِهم����ا ٣٦. ِنياِمه����ا وال ِقياِمه����اوَل����م َیعَل����ْم ِب

 والصُّ����ْغرى َأیض����ًا َوَل����َدِت ابًن����ا وَس����مَّته    ٣٨. وَس����مَّته م����وآب، وه����و َأب����و الم����وآِبيِّيَن ِإل����ى الَي����وم     
  ]..َبْنَعمِّي، وهو َأبو بني َعمُّوَن ِإلى الَيوم

   
 :لحقود للقول اـنع 

موض أو ـ مج����اًال للش����ك أو الغ�����  � آم����ا قلن�����ا  �ل����م تت����رك اآلی�����ات القرآني����ة    
 :ليهـوقبوا عـوم لوط وما عـة قول مسلكّيـأویل حتال

َأَت���ْأُتوَن ال���ذُّْآَراَن ِم���َن اْلَع���اَلِميَن، َوَت���َذُروَن َم���ا َخَل���َق َلُك���ْم َربُُّك���ْم ِم���ْن َأْزَواِجُك���م   "
 ).١٦٦، ١٦٥شعراء ال" ( َبْل َأنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن

َوُلوًط����ا ِإْذ َق����اَل ِلَقْوِم����ِه َأَت����ْأُتوَن اْلَفاِحَش����َة َوَأن����ُتْم ُتْبِص����ُروَن، َأِئ����نَُّكْم َلَت����ْأُتوَن     "
 ).٥٥، ٥٤النمل" ( ْوٌم َتْجَهُلوَنـَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل َأنُتْم َقـالرَِّجاَل َشْه

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 



 
-١٩٣- 

 
 ِإْذ َق���اَل ِلَقْوِم���ِه ِإنَُّك���ْم َلَت���ْأُتوَن اْلَفاِحَش���َة َم���ا َس���َبَقُكم ِبَه���ا ِم���ْن َأَح���ٍد مِّ���َن   َوُلوًط���ا "

اْلَع���اَلِميَن، َأِئ���نَُّكْم َلَت���ْأُتوَن الرَِّج���اَل َوَتْقَطُع���وَن السَّ���ِبيَل َوَت���ْأُتوَن ِف���ي َن���اِدیُكُم اْلُمنَك���َر      
 ). ٢٩، ٢٨سورة العنكبوت " (

 
 ب���وا ه���ذه تكة ل���م یرنـ الفراع���نَّب���ت أث ت- آم���ا ذآرن���ا  -ی���ة  ه���ذه اآل! هللالحم���د 

ة فـع��� " بة ف���إنَّس���انوبالم.. ب���راهيم إ زم���ن ل���وط و ي األق���ل إل��� يلـالفاحش���ة، ع��� 
 ي اهللااذب����ة ع����ن نب���� ك فف����ي الروای����ة ال ،روفةـعة ومع����ئآان����ت ش����ا " ين المص����رّی

وراة ت����مت الـ فيم����ا زع����-ه ت���� زوجضر، وع����رص����مي دما ج����اء إل����نـب����راهيم ع����إ
ی���ري الكات���ب ال���ذي ی���ؤمن ب���القرآن أن الت���وراة واإلنجي���ل محرف���ون، حس���ب        :تعلي���ق[ ف���ة المحّر

, ن����رى الق����رآن الك����ریم  ق����د أم����ر المس����لمين الج����دد  : قول����ه، في����ا ت����ري م����اذا ق����ال الق����رآن عنهم����ا  
واستش���ارتهم  ف���ي آ���ل ام���ٍر یص���عب  ه���ل الكت���اب أب���الرجوع ال���ى , الم���ؤمنين برس���الته ف���ي آ���ل مك���اٍن

, دس���توره آت���ب اهللا , ربم���ا آ���ان ذل���ك لك���ي یؤلف���وا ش���عبًا واح���دًا هللا  .ماعي���االهوتي���ًا آ���ان ام اجت. حلُّ���ُه
, ألن الق���رآن. وانجي���ل المس���يح . وآت���ب االنبي���اء  , وزب���ور داود, وه���ي الت���وراة  وص���حف اب���راهيم   

وعن���دما . ل���م یك���ن ق���د اص���بح آتاب���ا بع���د ف���ي ای���ام الرس���ول محم���د       , المع���روف الي���وم به���ذا االس���م   
ق��ل ف���أتوا بكت��اب م��ن عن���د اهللا ه��و اه���دى     : "وت��ي موس���ىقال له��م  وبم��ا ا  حاج��ه المش��رآون بالكت���ب   

لق����د ذآ����ر الرس����ول الكت����اب هن����ا ف����ي   ) . ٤٨(القص����ص  س����ورة "منهم����ا اتبع����ه ان آن����تم ص����ادقين 
آم���ا ان ه���ذان الكتاب���ان , آت���اب اهللا ص���يغة المثن���ى الت���ي قص���د به���ا ان الكت���اب المق���دس بعهدی���ه ه���و  

ونق���رأ ایض���ا ف���ي   . آتاب���ا) ٦٦(ه���ا المؤلف���ة م���ن  یحتوی���ان عل���ى آت���ب اهللا جميع , الت���وراة واالنجي���ل 
ان تقول���وا انم���ا ُأن���زل الكت���اب عل���ى ط���ائفتين م���ن قبلن���ا وان آن���ا     : " قول���ه ) ١٥٦(س���ورة االنع���ام 

یری���د اهللا ) "٢٦(وه���و ال���ذي ق���ال آم���ا س���بق وذآرن���ا ف���ي س���ورة النس���اء  ". دراس���تهم لغ���افلين ع���ن 
اي ان ارادة اهللا ". واهللا عل����يم حك����يمس����نن ال����ذین م����ن ق����بلكم ویت����وب عل����يكم  ليب����ين لك����م ویه����دیكم 

وه���ي ب���دون ش���ك س���نَّة المس���يح    , ج���اءت قب���ل الق���رآن   ه���ي ان الك���ل یهت���دون ال���ى س���نَّة اهللا الت���ي     
: یمكنن����ا فه����م اآلی����ة القائل����ة   هن����ا ایض����ًا . س����نَّة المحب����ة والغف����ران والكف����ارة . عيس����ى اب����ن م����ریم

س���ورة "(بعي���دًا  اآلخ���ر فق���د ض���ل ض���الًال وم���ن یكف���ر ب���اهللا ومالئكت���ه وُآُتِب���ِه ورس���لِه والي���وم والي���وم"
والمؤمن���ون آ���ٌل آَم���َن ب���اهللا  ,آَم���َن الرس���ول بم���ا ُأن���زل الي���ه م���ن رب���ه  :"ویق���ول ایض���ا .١٣٦النس���اء 

فغازله������ا .. ه ت������أخ تبارهاـ باع������نرعوـ ف������يلـ ع�������]   ".ومالئكت������ه وآتب������ه ورس������له 
 ضب وعات����بـصمة رج����ل غ���� ـه����ا ف����ي ع���� ا ع����رف أّن لّم����لك����ن و،اًع����بون طفرع����
وه���و ..  الع���ار "ع���ون فر "لى ـ یجل���ب ع���  آ���اد أْني ال���ذمس���لكه يلـب���راهيم ع��� إ

 ... ضيفهالزنا بحليلة
 

  أْنن، إذ ال یمك�����!!؟؟ عئ له�����ا م�����ن ناحي�����ة الوق�����ا سب�����الطبع القص�����ة ال أس�����ا 
 يروفة وقته���ا وه���ـ حقيق���ة مع���يلـتمدت ع���ـه���ا اع��� ولكّن، نب���ّيلوكس���ن ه���ذا ویك���
  ..ين یون أو المصرـرعـة فّفـع

 
ه����ا آان����ت   وأّن، تأآي����د ش����ذوذ ه����ذه الجماع����ة  ف����يح و ش����دید الوض���� نرآـق����فال
ویمك���ن  .. ءاس��� النني���اإتدوف ع���ن ص���، ب���ل الي اإلن���اثلـر ع���و ال���ذآني���ا إتلض���تف

 عالق����ة ف����يأو الط����رف الموج����ب " لين ـ الفاع����"یتح����دث ع����ن  ّصن ال����نَّالق����ول أ
 یفت���رض ف���يهم الق���درة ن ه���م ال���ذیء وه���ؤال" ون ی���أت " ه���م ال���ذینءالل���واط فه���ؤال

  ن م بدًال" س یؤت"لب، فهو  السافرالط ، أماءاسالن نتياإاع عن نواالمت



 
 
 "ل في���ه وع���ف المنَّول ب���أق���یء ولع���ل ذل���ك م���ا جع���ل بع���ض الفقه���ا      .. ءس���انال
اب����ة نف����ال جي ت����الل وبامن����ي،ذ وال یت����ال یل.. ي رأیه����م ف���� ألن����ه "ا ًب����یل تأدستـیغ����
 .ةحقيقي
 
  أنَّ ألن الثاب�����ت م�����ن ال�����نصّ ة،د خ�����اطر ه�����ذا التفس�����ير ه�����و مج�����رّ ير أّنـغ�����

وم����ن هن����ا .. ولها رجاله����ا ونس����اءها ـومفع���� لها ـرت فاع����ّم����المدین����ة آله����ا ق����د ُد
 رغ����م أنَّ . اتّي أه����ل المدین����ة م����ن النس����اء آ����انوا س����حاق  رون أنَّتنتج المفّس����س����ا
 شارةإا من أیة د خال تماًمـرآن قـالق

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-١٩٤- 

 
 نر له���ا، أّد ُق���ت���ي ام���رأة ل���وط ال ة، إالَّن���مدیاء الس��� نيل��� إ، أو)١(قحاس��� اليإل���
ل��ق  خا م��ن  ن��وق��د عرف .. بب ل��ذلك  س�� نرآلق��  اف��يول��م ی��رد   .  م��ن الغ��ابرین نتك��و
 .يلصن التفاـ عـدد الضرورة، البعنـال عإدث ـي الحففة ـ العنالقرآ
 

  آم���ا ق���ال هللاقاب اـ وع���،الم، م���ن أبش���ع الخطای���ا ف���ى اإلس���   ذنإ ه���و ،والل���واط
 ا ش���امًالقاًبـق���وم ال���ذین یمارس���ون ه���ذا المنك���ر آ���ان ع���  لل- ع���ن ح���ق -الص���حابة 
ومة س��� وق���ذفهم بحج���ارة م،قبـ ع���يلـا ع���ًس���لبه���ا رأقین���ة ودر المفق���د دّم��� م���نكًال

َلْيَها ِحَج���اَرًة مِّ���ن  ـْلَنا َعاِلَيَه���ا َس���اِفَلَها َوَأْمَطْرَن���ا َع���   ـَفَلمَّ���ا َج���اء َأْمُرَن���ا َجَع���   " و .. 
 ،رین م����ا رآه بع����ض المفّس����ن����ري آن����ا ال ْنإ و).٨٢س����ورة ه����ود" (ِس����جِّيٍل مَّنُض����وٍد 

ا  ق���وم ن���وح جميًع���هللا اق فق���د أغ���رد،عاق���ب ب���ه أح���ا ل���م ُیا ف���ًذقاًبـع��� ه آ���ان م���ن أنَّ���
وأب���اد ق���وم ع���اد    رودّم���  ، الفع���لاه���م ل���م یرتكب���وا ه���ذ   م���ع أنَّ، !!!؟؟؟؟هن��� ابيحت���

الفي���ل  ف أص���حابذ آم���ا ق��� ،؟؟؟؟همین نب���ّيقروا الناق���ة متح���دّ ـ ألنه���م ع��� ،وثم���ود
 ...ةجار الحسفنب

 
 :النتائج اإلجتماعية واحلضارية للواط

ة ن���� للمدی" ي الحض����ارءان���� الف"ى ي����ارة إلن����ا مغ����زى اإلش����   ال یفوتن آ����اإْنو
 نَّ أ"لمية ـادفات الع����ص���� الم"له م����ن ـة، ولع����ش����فيه����ا ه����ذه الفاح   تش����يعيالت����

 ايًرـبت أخثاللواط آما 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

ي  تفس����ير اآلی����ة بأنه����ا تعن����ي ف����" س����يد س����ابق "لي����ه الش����يخ إد  وال أع����رف المص����در ال����ذى اس����تن)١(
 .. الس���حاق ال���ذى تفعل���ه الم���رأة م���ع الم���رأة    ه���ي والنس���اء الالت���ى ی���أتين الفاحش���ة و  "ذ ق���ال إالمس���احقات 

 " نَّأوق����ال ..  اآلی����ة ".. ش����هدوا عل����يهن ستكم فائ ف����ى تفس����ير والالت����ى ی����أتين الفاحش����ة م����ن نس����ا "ل����خ إ
 ا ج���اءتا رحيًم��� آ���ان تواًب���ص���لحا فأعرض���وا عنهم���ا إن اهللا  تاب���ا وأف���إْن.. م���ا هووالل���ذان یأتيانه���ا م���نكم فآذ 

أو   تك���ون ل���ذآرین یمك���ن أْن" ان الل���ذ"ا ف���إن ولك���ن لغوًی��� .. " الفاحش���ة "ربم���ا م���ن لفظ���ة .  الل���وطيينيف���
  .لذآر وأنثى
ا امرأت����ان ق����د قرأت����ا ج����اءت علًي���� : طال����ب ع����ن آن����ز العم����الي ب����ن أب����ي موس����وعة فق����ه عل����يوورد ف����

 آ��ن ي م��ن الل��وات ،نع��م: فق��ال لهم��ا   ؟ل��لب اآت��اا ف��ي ه��ل تج��د غش��يان الم��رأة الم��رأة حراًم��    : رآن فقال��تالق��
  ."س صواحب الرهن وعّب عهد ُتيعل

 ا الزن���ا إن آان���ا أحص���نا رجًم���  أن ح���دمما ح���ّد" ب���ن أب���ي طال���ب  يع���ن عل���. يوع���ن مس���ند زی���د ب���ن عل��� 
 .٥٤٧ص » ا وإن آان لم یحصنا جلًد

  ــــــــــــــــ 
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 المناع����ة يلـ یقض����ى ع���� "اإلی����دز " بب انتش����ار م����رض خ����اص یس����مى    س����ی

 ي، أو داخل�����ي خ�����ارجتح�����ّد  يم الم�����وت أم�����ام أ الطبيعي�����ة للجس�����م، مم�����ا یح�����تّ   
رة تص�����احب أو تس�����بب فق�����دان المناع�����ة الحض�����اریة  ه ه�����ذه الظ�����ایتن�����ا أنَّرونظ

  ...ليهاـل القضاء عـیسّه لألمم مما 
 

 ولكن����ه ال ،الحص���� ق����وم يلـا ع����ا قاض����ًين ذنًب����قر الناق����ة آ����اـ ع����وق����د یق����ال إنَّ
قر الناق����ة أو الج����واد ف����ي الجه����اد ـ ع����إنَّ  ب����ل ،ة الي����ومئ����یش����كل جریم����ة وال خطي

قر ـع���  ق���وم ص���الح ل���م یهلك���وا بس���بب   ألّن، وه���و دف���ع باط���ل،یم���انئ���ل اإلم���ن دال
. ب���ل ه���م ال���ذین طلب���وا آی���ة .. ند نب���يهم ـم���ن ع��� الناق���ة وال ج���اءتهم الناق���ة ابت���داء

لمص����داقية  ا  وامتحاًن����ا واس����تهزاًءقروها تح����دًیـ فع����،ي ش����كل ناق����ة فج����اءتهم ف���� 
فه���ي ناق���ة  . قابهمـع��� توجبس���ذا م���ا اه���و. ليهمـدرته ع���ـ وق��� ووج���ود اهللا،نب���يهم

م���ة وق���د  ئتي���ان ال���ذآور حال���ة دا  إ نولك���.. مخصوص���ة ف���ي ظ���روف مخصوص���ة    
  ووص�����فهم،" الفاحش�����ة "و " ث ئ�����الخبا" ه م�����ن ه�����ذا الفع�����ل بأّن�����  هللاوص�����ف ا

ْلًما ـَوُلوًط���ا آَتْيَن���اُه ُحْكًم���ا َوِع���   " وق���وم الس���وء والع���ادین والج���اهلين    قين س���بالفا
 َمُل اْلَخَباِئ��َث ِإنَُّه��ْم َآ��اُنوا َق��ْوَم َس��ْوٍء َفاِس��ِقينَ     ـَوَنجَّْيَن��اُه ِم��َن اْلَقْرَی��ِة الَِّت��ي َآاَن��ت تَّْع��     

فع����ل مك����روه  هوه����ذه آله����ا أدل����ة ال تحتم����ل الش����ك ف����ي أنَّ���� . )٧٤س����ورة األنبي����اء ("
 م����ال أآ����ل و، والش����رك، مث����ل الزن����ا ،مئ���� دابش����كٍل مس����تنكر وض م����ن اهللاغ����مب

 .لخإ.. ون ــالماع  والربا ومنع ،اليتيم
 

 ال حّد علي اللواط
 ،ة له����ذه الظ����اهرةة والحض����ارّیجتماعّي����ئج اإل النت����ايوق����د أوض����حنا رأین����ا ف���� 

ا بالنس�����بة للدول�����ة  اهتمامن�����ا أساًس�����   وه�����ي موض�����وع  ،قوبةـلع�����لف�����إذا انتقلن�����ا  
قوبة ـ ع���يش���ارة إل���إ صه ل���م ی���رد ف���ي النص���و نَّ���أنق���ول ..  المنش���ودة س���الميةاإل

ف���ي الزن���ا والس���رقة والق���ذف   لين مث���ل م���ا وردـة یوقعه���ا الس���لطان بالفاع��� بش���رّی 
 ي ف����د ح����يطبي����ق أت م����ا یفي����د ول اهللاس����ة رّنس���� يول����يس ف����.. وقط����ع الس����بيل 

ه���ذا الن���وع  لب لع���دم وص���ول حال���ة م���نـ األغ���يلـ وه���ذا ع���،لةـه���ذه الفع��� مرتك���ب 
نرج�����و الرج�����وع إل�����ي [   ؟؟؟؟صر الرس�����ولـ ع�����ية ف�����المّيي الس�����لطة اإلس�����إل�����

  ....]١١٠ صاألحادیث المذآورة التي تنفي بالقطع هذه المقولة
 

آ���ل و ،يةـا ول���و م���ن الناحي���ة التشریع��� ر حكًم��� ق���ّر- ص �ه آ���ذلك ل���م یثب���ت أنَّ��� 
: فح���دیث .. حتها ص��� يلي���ه ع���ن أحك���ام الل���واط مطع���ون ف���  إاألحادی���ث المنس���وبة 

 .. "ا الًث���ثق���وم ل���وط ولع���ن م���ن فع���ل فعله���م    مل ـليكم ع���ـم���ا أخ���اف ع���  أخ���وف "
  . "ریبـ غ" : ينه الترمذـل عاق

  ــــــــــــــــ 
 



 
-١٩٦- 

  
لوا الفاع���ل والمفع���ول تـمل ق���وم ل���وط فاق��� ـم���ل ع���ت م���ن وج���دتموه یع"ث یوح���د
 روات���ه "وق���ال الح���افظ  . سباـكرمة ع���ن اب���ن ع���  ـن ع���ع���ده نس��� انك���روأ . "ب���ه
 ."ا ـالًفتاخ  فيهأنَّ إال نوـموثق
 

 ."ن اده لّينسإ  إّن": قالوا" هن زنا نيباء نس القاـ سح": وحدیث
 

...  هللا س����خط اي ف����ن ویمس����وهللاضب اـغ���� ون ف����ي ح أربع����ة یص����ب "وح����دیث 
ه ث��� حدیيلـوال یت���ابع ع���: يه البخ���ارنـ الل���واط ق���ال ع��� ينـی���أتى ال���ذآر یع��� ي وال���ذ
 ."ریرة ـ هيأب ن ـ، عي محمد ابن سالم الخزاعهراویي أ

 
 نَّ ب���أص���ف و" ز ع���رش ال���رحمنت��� ال���ذآر اهيلـ ع���رذا رآ���ب ال���ذآإ "وح���دیث 

 ."وع ـوض لين منـ واه"ناده ـإس
 
مس����خ ه ُیير توب����ة فإّن����ـذا م����ات م����ن غ����إ ي الل����وطنَّإ " باسـع���� اب����ن ح����دیثو

 " وأح���د مص���ادره "اآير ن��� ی���روى الم"ه  راوی���ه بأّن���ص���ف و"ا زی���ًرنخ ف���ي قب���ره
 ي ف����� يفه اب�����ن الج�����وز  ص�����  و"ح�����تج ب�����ه    ُی ال": "دره�����م   ماعيل ب�����ن أم س�����ا
 .ألحادیث الموضوعةا

 وآ���ان ف���يهم أم���رد   " النب���ي يلـبد الق���يس لم���ا ق���دموا ع���  ـیث وف���د ع��� دا ح���أّم���
وه����و . ال أص����ل ل����ه" : فق����الوا.  "ظه����ره  خل����ف - ص �ه النب����ي س����حس����ن فأجل

 ."يل وانقطاع ـفاء ومجاهـ فيه ضعر،ـمنكحدیث 
 
قوبة ف����ي الل����واط ال  ـع ع���� ل����م یش����رّ هللا رس����ول ا أنَّيلـ دلي����ل ع���� ي أق����و أنَّإالَّ
 والش����ام سح����وا ب����الد ف����ار فتالمس����لمين لم����ا   أنَّ ...د ال����نّصال بمج����ّرو ،اتطبيًق����
تقلوا ـ واع���� ،وا به����ذا الفع����ل ئ���� فوج،لحض����ارات اآلفل����ة  ايرها حي����ث آان����ت ـوغ����
 يلـ ع���لكنه���ا و،تفاص���يل  فل���م تص���لنا  ، آي���ف ثبت���ت الجریم���ة ين���در ال و،رتكبي���هم

ل���والة یس���تفتون آب���ار الص���حابة ف���ي  اندها بع���ث ـع���.. تراف ـاألرج���ح ثبت���ت باالع���
ة ول���و آان���ت هن���اك س���ّن. الجته���اد لقوبة ؟ وجل���س ه���ؤالءـم���ا ه���ى الع��� .. المدین���ة 

ليف���ة به���ا خل���يهم الإ لكت��ب  ، ف���إن غاب���ت ع���نهم،مص��ار ذها ال���والة ف���ي األثابت��ة لنّف��� 
 ي وال ف����،لق����رآناف����ال ه����و ف����ي  ..  غ����اب  ال����نّصألنَّ .. لك����نو..  الف����ور يلـع���� 

 حجم: ير عاملينثالرأى تحت تأ ادل آبار الصحابة بد تـفق.. ة السّن
  ــــــــــــــــ 
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 م����ن -ع����ن ح����ق  -موه وم����ا توّس����.. دان���ة الت����ى وردت ف����ي الق����ران للفع����ل  اإل
 ویض����ع ،یخ����وض ح����رب حي����اة أو م����وت  د مجتم����ع مجاه����يلـج خطي����رة ع����ئنت����ا

..  ت انهي���ار الحض���اراتن الل���واط م���ن عالم���اأَّوق���د قلن���ا  .أس���س حض���ارة جدی���دة
 ف���اقترح أب���و  ،اآ���ان متوقًع���  ول���ذلك ج���اءت تش���ریعاتهم ش���دیدة النك���ال، وه���و م���ا     

ط ئليه ح���اـ ع���ي یلق���": ثمانـمر وع���ـ، وق���ال ع���قح���رم ُیث���قت���ل بالس���يف  ُی أْنبك���ر
ول����م یس����تقر  . " بن����اء ف����ي البل����د   يلـ م����ن أع���� ي یلق����" سباـوق����ال اب����ن ع����    ،"

لماء ـع����  فق����د اس����تمر ،بك����رأب����ي  لي����ه ف����ي عه����د   إ م����ا وص����ل  يلـاالجته����اد ع���� 
 ومال����ك وأحم����د  ي والزه����ريبـ الشع����ي فق����ال البغ����و ،المس����لمين ف����ي االجته����اد  

 ". ل�����و آ�����ان یس�����تقيم ل�����رجم م�����رتين  " يوق�����ال النخع�����  " ی�����رجم ": قواس�����حا
: بد المل���كـب���ن ع���  ب���ن الزبي���ر وهش���ام  هللابد اـ وع���يلـونقل���وا ع���ن أب���ي بك���ر وع���  

تبروها ـذ اع����إ ،الزن����ا ّد ح����يلـاس����تقر رأیه����م ع����  أم����ا المت����أخرون فق����د . قیح����ر
طاء ب�����ن أب�����ي رب�����اح  ـوع����� يد ب�����ن المس�����يبـفق�����د رأى سع�����.. مس�����اویة للزن�����ا 

 حي����يم����ام یلحس����ن وقت����ادة والنخع����ي والث����ورى واألوزاع����ي وأب����و طال����ب واإل وا
 يض����ت والمرهللاد ب����اأم����ا أب����و حنيف����ة والمؤّی����  .  الزن����اها ح����ّدح����ّد   أنَّيوالش����افع
 ال یجل���د "وزاد أب���و حنيف���ة   . ن���ا الفع���ل ل���يس بز زیر ألنَّـ فق���الوا بالتع��� ذوالش���افع
 ."م ـوال یرج

 
وآ���انوا ع���المين ، ي حك���م الل���واطف��� اختل���ف الص���حابة ": ير ال���رازىس��� تفف���يو

 الزن����ا ع����ن   ح����ّدف����يت����اب ك الاهم ن����ّصنـغ���� ألباللغ����ة فل����و س����مى الل����واط زن����ا    
 ."د االختالف واالجتها

 
له ـلف یوجب����ون قت����ل فاع���� س���� الأآث����ر ": نهـ ع����هللايمي����ه رض����ى اتورأى اب����ن 

جم����اع الص����حابة وه����و م����ذهب  إذل����ك   نَّأوقي����ل . ا ل����م یك����ن محص����ًنْنْإا، ولًق����طم
 ،نهـ أص����ح ال����روایتين ع���� ي وم����ذهب أحم����د ف���� ،يرهـ آمال����ك وغ���� ،ةن����یدأه����ل الم

ذا إ ،ا ه���ذا الق���ول یقت���ل المفع���ول ب���ه مطلًق���     يلـوع��� .والش���افعي ف���ي أح���د قولي���ه    
 ومحم��د  فس��  یويب�� أ  وه��و ق��ول   ، الزن��ا ه ح��دّ ّد والق��ول الث��انى ه��و ح��    ،اآ��ان بالًغ��  
ذا قي���ل الفاع���ل آ���الزاني فيقت���ل ویقت���ل     إ وأحم���د ف���ي أح���د قوليهم���ا، و   يوالش���افع
 م���ن قوط الح���ّدس��� آالفاع���ل وقرـ وقي���ل بالغ���، وقي���ل ال یقت���ل،امطلًق��� ه ب���المفع���ول 

 ."ردات أبي حنيفة ــمف
 

 آ��ذب ل��م یقل��ه   ".. بيد ـ أب��اح الل��واط بالع��  ك مال��نَّأمي��ة م��ن ق��ال   يب اب��ن توآ��ّذ
 رأی��ت م��ن  ي ف��إن، مال��كيلـقص��د التش��نيع ب��ه ع��   ه ظّن��أ و،ةلماء الس��نـ ع��م��نأح��د 

 الجهال من
 ــــــــــــــــ
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ه اء فإنَّ��نس�� الوش حش��ف��يه نـ ع��يحك��ل ذل��ك م��ا یُ ص�� ه��ذا ع��ن مال��ك وأ  يك��حی
في���ه :  ع���ن مال���ك يذل���ك وحك���  إباح���ة ة ن��� أه���ل المدینف���ة م��� ئ ع���ن طايا حك���لّم���

لط مم���ن ـظم الغ���ـوه���ذا م���ن أع���، دب���ار الممالي���ك آ���ذلكإ أنَّ الجاه���ل نظ���: نروایت���ا
 .!!؟؟؟"رف مذهبه ـش و،درـ مالك مع جاللة قيلـكيف عف مالك وند هو 
 
 أو نا آ����اًنا محص����قت����ل رجًم����ط ُیلالئ���� اأنَّة ن���� المدیءلماـ وم����ذهب مال����ك وع����"
دهم نـقت����ل ع���� ه ُیمملوآ����ه فإنَّ����  ر يـل����وط بمملوآ����ه أو غ���� تواء س����ن ص����ير محـغ����
 ". بهولـل والمفعـالفاع
 

ا آ���ان  ض���رًبي أمن���يا حت��� ص���بًي ض���ّم أب���ا بك���ر ض���رب رج���ًال إنَّموق���ال اب���ن ح���ز
 ب���األمير ال���ذى - روای���ة اب���ن ح���زم ي ف���-م���ام مال���ك وأعج���ب اإل.  موت���هيف��� اس���بًب

 ي ض���ربه األمي���ر حت��� ، الرج���لي أمن���ي م���ن تقبيل���ه حت��� ن رج���ًالمّك��� اض���رب غالًم���
 وج����ود اخ����تالف يش����ارة إل����باإل ق ّل����تن آ����ان اب����ن ح����زم ع إو. )ي الص����ب( م����ات 

  ح���ّديال ف���إ ،شرةـ ع���ق أال جل���د ف���و " يه مم���ن ی���ر نَّ���أ و،قوباتـلع���ح���ول ه���ذه ا 
  :تىآل فى اإجمالهایمكن  هادات الفقهاءجت وملخص ا" هللادود اـح من 
!

!

! 

 م���ن مفه���وم  يبحانه وتع���الس��� هللاند اـصية منك���رة ع��� ـة ومع���ئ��� الل���واط خطيأنَّ  
  ن���ّص ل���م ی���رْدوإْن" ربون الف���واحش ـیق���  وال "ا ف���ي قول���ه  ومتض���مًن،اآلی���ات

مث����ل الخم����ر أو الزن����ا أو لح����م    .. تخص����يص بالتجن����ب  ض����ح ب����التحریم أو وا
  .لخ إ.. الجنزیر 

م ع���دیطل���ب فيه���ا  ،بد وخالق���هـوه���و مث���ل الزن���ا م���ن الجنای���ات الت���ي ب���ين الع���    
 يسـ ع����،لهاـ فاع����يلـویستحس����ن الس����تر ع����  ،اعة الفاحش����ةإش����الفض����يحة أو 

لها ـ م����ن فاع����روُیس����تنك و،تحب الش����هادة فيه����اْس���� وال ُت،ليهـ ع���� یت����وب اهللاأْن
تراف للس������لطة أو الح������دیث ـع������إلس������ه بافبفض������ح ن  نص������ح وال ُی،المج������اهرة 
  ...يمـور رحـفـ غهللاذا تاب فإن اإ و،نهاـع
 

 أربع����ة ش����هود يثب����ات الل����واط أإآ����ل اش����تراطات ثب����وت الزن����ا مطلوب����ة ف����ي 
ه رأى الم���رود الراب��ع فل���م یج��زم بأنَّ���   ول��و ش���هد ثالث��ة وش���ك   .. ل���خ إ.. ی��رون  

 ا منك���ًرا وأم���ًر،ا عالي���ةنفاًس���أ و، أق���داما بادی���ة "رأى ه ع أنَّ���ف���ي المكحل���ة م���  
 .طلق سراح المتهمة وُی ثمانين جلدجلد الشهود الثالثةندها ُیـع" ...
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ت���ة، ول���ذا فه���ى متروآ���ة   بنة ثاس���، وال ين���قرآ  فيه���ا ن���صّ بتها ل���م ی���ردْ قوـع��� !

 الع���زل ع���ن النس���اء ي فه���"س���ابق  س���يد " تفس���ير ّحص��� ْنإو. الح���اآم لتق���دیر
 نَّأی���ذاء، خاص���ة و ن اإل القت���ل م��� سول���ي  .. ي الل���وط"ی���ذاء إ " و ،للمس���احقة

..    قي���د الحي���اة يلـتمرار ع���ي اإلس��� أ، التوب���ةيلين ف���ـبقي���ة اآلی���ة تأم���ل للفاع��� 
قوبة ليس����ت ـفه����ى م����ن ناحي����ة الع����  . زیر ال یك����ون ب����الرجم وال الجل����د ـوالتع����

ر ظ����روف المجتم����ع وظ����روف  د یق����أْن اآم  وللح����،آالزن����ا آم����ا ق����ال الفقه����اء  
  أو بالس������جن أوي نفس������انيریب ف������ي مستش������ف ـالمتهم������ين ویحك������م بالتغ������  

نه القریح����ة ـم����ا تتفت����ق ع���� أو.. ن آ����انوا م����ن الم����راهقين إبت����زویج الفتي����ان 
 .يةـالتشریع

 
، ةس����وع ح����دیث العه����د بالبح����ث والدرا  ض���� ه����و مو" الل����واط " وال ش����ك أنَّ

ز  ع���،عّرش��� بحكم���ة الُم- ن اآل- نل���م نع أظ���اهرة، وم���ن ث���م ال نس���طآقدم���ه  رغ���م
ة نق���اط  ع���ّديا إل���ن���ش���ير هن ْنه یج���ب أير أنَّ���ـقوبة، غ���ـ ع���ف���رض ع���دم ي، ف���وج���ّل
ق وس��� النخ���رج م��� ننها الس���المة، فـ ع���هللا، نس���أل ار، مج���رد خ���واط  لن���ا رتط���خ

 "ا م��ن نا لس��م��ا أنن أج��ر وال أج��رین وق��د وض��ح   ف��يال نح��ن نطم��ع   ف��،آم��ا دخلن��ا 
 .!أجورهم من حق  في  لنا فما"المجتهدین 

  
  :وهذه الخواطر هى 

ها ف���ي الق���رآن   وش���دة اس���تنكار ،ةئ���ة ب���ين بش���اعة الخطي ه ال عالق���ة طردّی��� أنَّ���
 يفل����يس ف���� ..  المف����روض فيه����ا  أو الح����ّد قوبة ـ وب����ين الع���� ي،س����الموالخل����ق اإل

 ال���دنيا يليها ف���ـقوبة ع���ـ ال ع���نجریم���ة أبش���ع م���ن الكف���ر ولك���   - م���ثال -الق���رآن 
قوب���ة لل���واط ،  تع عتش���ّر ه م���ا دام ل���م   ال یج���وز الق���ول بأنَّ���   ل���ذا.للكف���ر ّدأو ال ح���

 ه����ذا خط����أ !رئ الكب���ا يتومس���� ي أو ليس���ت ف���� ،ه���ا ليس����ت جریم����ة  أنَّينـفه���ذا یع���� 
 .بالطبع

 
 أم���ر مقص���ود  ل���م ی���رد فيه���ا ح���ّدير الت���ئ الكب���ايه���ام ف��� اإلبزالي أنَّـ الغ���يوی���ر
لق ـا أم���ر یتع��� وه���ذ. التكلي���ف ه���ى دار ال���دنيا    دار  ألنَّيالـع��� س���بحانه وتهللام���ن ا

اإلحي���اء ج (  ، وج���ل وح���ذر يلـ ع���سب���اآلخرة واإلبه���ام ألي���ق ب���ه حت���ى یك���ون الن���ا    
٤(.  

 .فهم ماذا یقصدألم و
 .ّدت حقوبة ما لم یرد بهـ فى عن یتهاوع أْنّرـشآما ال یجوز للمو

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 



 
-٢٠٠- 

 
ن قوبة، بم�����ا ورد م�����ـ تق�����دیره للع�����ي یت�����أثر ف����  آ����ذلك ال یج�����وز للمش�����رع أنْ 

 هللاف�����ا..  لق�����وم ل�����وط ي س�����بحانه وتع�����الاهللاقاب ـ وع�����،بش�����اعة الفع�����ل  وص�����ف
ع  ال یح���ق للمش���ّرن ولك���،بنب���يهم ه���م آف���روا بحانه أهل���ك ق���وم ع���اد وثم���ود ألنّ س���

 محم���د ّير به���ود أو ص���الح أو حت���  ف��� م���ن یككام أو إه���الدع���إ بي یقض���الي���وم أْن
 .ليهـ عهللاصلوات ا 

 
ال "  ي الل����وط"  ونح����ن ن����رى أنَّ،حص����ان الزن����ا مقت����رن باإل ح����ّدأنَّ: الثاني����ة

ه نَّ�����أ يلـحص�����ان ع�����إذا فهمن�����ا اإل إالَّ. حص�����ان یكتم�����ل في�����ه ش�����رط اإلْن أمك�����نُی
 .. . بتجربتهلــرفة الفعــمع

 
ال���زواج " ه حص���ان بأنَّ���ي الم���ذاهب األربع���ة اإللـوق���د ع���رف ص���احب الفق���ه ع��� 

م��رأة إ فم��ن وط��ىء  ، قبله��ايه��ا ف�� ئص��حيح ووط قد ـبع��( ! ) م��رأة محص��نة  إم��ن 
 ي الم����رأة الت����نَّأول����م نفه����م آي����ف "  .. يوال ه����.. نبمحص����  دبره����ا فل����يسيف����

د حص���ان مج���رّ آ���ان یقص���د باإل  إذا و! .. أه���اط قب���ل أن ی"محص���نة " س���يتزوجها 
ول����ذا  .. ينـ مع����يير ذـحيح غ����ص����قد ـ ش����رط ال����زواج بع���� ف����إنَّ،تجرب����ة الج����نس

 ح���ّد وه���و المقص���ود ف���ى   ياجتم���اعي نـ مع���،نيينـحص���ان ی���رد بمع���  اإل   أنَّدتقـنع���
 ق���انوني نفس���اني ه���و ش���رط م���ن     ينـومع���! .. لبك���رالق���ذف ، وإال ألب���يح ق���ذف ا  

ندما س���أل ـ ع���يف���النب.. رفة طبيع���ة الفع���ل وأبع���اده ـوه���و مع���..  الزن���ا ش���روط ح���ّد 
 يله بزوجت���ـلت به���ا ف���ي الح���رام م���ا أفع���  ـفع���:   ق���ال.. أتع���رف م���ا الزن���ا  : اًزـماع���
 .لـرفة أبعاد الفعـ معي الحالل أيف

 
م������ام نس������وبة لإل الروای������ة الميل������ث المس������تخدم ف������ الثاينـالمع������إذا أخ������ذنا و
 سل�����يفة رّیص�����یت�����زوج م م�����ن ل�����م "  �مهم ـ زع�����ي ف�����-وه�����و قول�����ه : يافش�����ال

بيل س��� يلـم���ا ل���و قال���ه فع��� نَّإو..  ج���د يع ال فق���ه وال حت���بوه���ذا ب���الط. "ن ص���بمح
ب س����� آنَّ معرف�����ة أف�����يية ـ وألمع�����،تض�����افتهساي لمص�����ر الت����� ة ّي�����حالم�����زاح، وت

 ... السلطة والمجتمعر الجهود معئاسن ـ عينـرضاء المرأة یغ
 

بع ش���ه ل���م ت المقص���ود أنَّ��� ينـفالمع���، ه���و اس���تخدام اللف���ظ  ، ولك���ن المه���م هن���ا  
   ...اتماًم حاجته

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 



 
-٢٠١- 

 
 ش����هوته ال  ل����و ت����زوج، ألنَّيحص����ان الل����وطإوبالت����الى ف����ال نس����تطيع الق����ول  

 آ����ان ال����زواج ف����ي ْنإ و،البًيس����ن ذا آ����اإخاص����ة   ام����رأة، نتنطف����ىء ب����الزواج م����
الرابط���ة الزوجي���ة    مفه���وم نَّإ ف���كآ���ذل. صمةـ الع���يلـد ع���تاعس���بع���ض الح���االت ی 

 ي الل���وط أنَّي ذهبن���ا إل���وم���ن ث���ّم.  عالق���ة الل���واطيلـ واض���ح ع���بش���كلال ی���نعكس 
 خيان����ة ال����زوج أو  ي وه����،ال م����ن ناحي����ة واح����دة  إ ،ایك����ون محص����نً   مك����ن أْنال ُی

ارآة ش��� الميلـ أو التعاق���د ع��� قاالتف���ا  ،الزوجي���ة الحي���اة يالزوج���ة إذ یفت���رض ف���  
 الح����اآم أن ُیش����ّدد أآث����ر ف����ي  ح����قنوم����ن ث����م فم����. يةس����الكامل����ة الجس����دیة والنف

 ....قوبة اللوطي المتزوجـع
 
دان ه���ذا أس���الم  اإلب���ع م���ن حقيق���ة أنَّ  نلة تئ ه���ذه األس���  ف���إنَّ،ح���اللي أّی���ة ـع���
 ...اًدـيه حـرض فـلم یف إدانة، نعشل أـالفع

 
  بالولدان اخمللدون في اجلنة؟� سبحانه وتعالي � وعده ملاذا كان

بحانه وتع����الى للم����ؤمنين س���� وه����ى تفس����ير وع����ده ، الخ����اطرةهث����م ن����أتي له����ذ
  . الجمال والنضارةي وغایة ف"مخلدون " : لمان فى الجنةـبولدان وغ

  
ق�����ال س�����بحانه ... الط�����ور والواقع�����ة واإلنس�����ان : وق�����د ورد ذل�����ك ف�����ي ثالث�����ة 

 :وتعالي
 ِف�����ي َجنَّ�����اِت النَِّع�����يِم  }١١{رَُّبوَن ـ ُأْوَلِئ�����َك اْلُمَق����� }١٠{ُقوَن السَّ�����اِبُقوَن َوالسَّ�����اِب "

 ُس����ُرٍر مَّْوُض����وَنٍة يَلـ َع����}١٤{ َوَقِلي����ٌل مِّ����َن اآلِخ����ِریَن  }١٣{ ُثلَّ����ٌة مِّ����َن اَألوَِّل����يَن  }١٢{
 }١٧{ٌن مَُّخلَّ������ُدوَن َلْيِهْم ِوْل������َداـَیُط������وُف َع������  }١٦{َلْيَها ُمَتَق������اِبِليَن ـ ُمتَِّكِئ������يَن َع������}١٥{

ْنَها َوال ُینِزُف�����وَن ـوَن َع�����ـ ال ُیَصدَُّع�����}١٨{ِب�����َأْآَواٍب َوَأَب�����اِریَق َوَآ�����ْأٍس مِّ�����ن مَِّع�����يٍن 
 َوُح���وٌر ِع���يٌن  }٢١{ َوَلْح���ِم َطْي���ٍر مِّمَّ���ا َیْش���َتُهوَن    }٢٠{ َوَفاِآَه���ٍة مِّمَّ���ا َیَتَخيَّ���ُروَن   }١٩{
وَن ـ ال َیْسَمُع���}٢٤{َمُلوَن ـ َج���َزاء ِبَم���ا َآ���اُنوا َیْع���  }٢٣{ِن  َآَأْمَث���اِل اللُّْؤُل���ِؤ اْلَمْكُن���و  }٢٢{

 َوَأْص����َحاُب اْلَيِم����يِن َم����ا  }٢٦{ ِإال ِق����يًال َس����المًا َس����المًا  }٢٥{ِفيَه����ا َلْغ����وًا َوال َتْأِثيم����ًا  
 َوِظ�����لٍّ }٢٩{ َوَطْل�����ٍح مَّنُض�����وٍد  }٢٨{ ِف�����ي ِس�����ْدٍر مَّْخُض�����وٍد  }٢٧{َأْص�����َحاُب اْلَيِم�����يِن  

 ال َمْقُطوَع�������ٍة َوال }٣٢{ َوَفاِآَه�������ٍة َآِثي�������َرٍة  }٣١{ َوَم�������اء مَّْس�������ُكوٍب  }٣٠{مَّْم�������ُدوٍد 
ْلَناُهنَّ ـ َفَجَع�����}٣٥{ ِإنَّ�����ا َأنَش�����ْأَناُهنَّ ِإنَش�����اء  }٣٤{ َوُف�����ُرٍش مَّْرُفوَع�����ٍة }٣٣{َمْمُنوَع�����ٍة 

 }٣٩{وَِّل����يَن  ُثلَّ����ٌة مِّ����َن األَ }٣٨{ َألْص����َحاِب اْلَيِم����يِن  }٣٧{ُربًا َأْتَراب����ًا ـ ُع����}٣٦{َأْبَك����ارًا 
 .)٤٠-١٠ ةالواقع("  }٤٠{َوُثلٌَّة مَِّن اآلِخِریَن 
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 .نلماـم غ���ه���ا هن��� " نالول���دا"  نَّ أف���ي المجادل���ة يعتطس���ا ی أح���ًدنَّن أظ���وال أ
ن س����� حءازآج�����، بجم�����الهم.. ذل�����ذت يع�����ن مج�����ال الف�����ي نورضـع�����یم وأنه����� الوم
ين، ع����ر، وح����ور الي����طلخم����ر والفاآه����ة وااألب����اریق وال لث����لهم ثم����، يننللم����ؤم م
"ين ع��� وح���ور ال"و  " ن الول���دا" نذا آ���اإو. نْس��� ُحنيه��� م��� فع���ة بم���اتآله���ا للم  ا
، أنه���ن نق���رآل انّص األث���ر وب���  ف���يح���ور الع���ين، ثاب���ت و ن؛ الع���اقالنائن���هم���ا الكا

نَّو أه���� ،نين الول����داب����و ي����نهنب اآلی����ة ف����ي قوآ����ل الف����ر. يس����نتمتاع الجس����لال  و
هللا اض���يرن س���روفالم "ور منث��� لؤل���ؤ " نالوال���داو نن���ين لؤل���ؤ مكع���ح���ور   ووال

" ن  آ�����اإو. نون����� م�����ن المك جم�����اًالأآث�����رور ث����� اللؤل�����ؤ المنَّروا أّرق�����ع�����نهم  ْن
روو ق���د يبحانه وتع���الس��� هللا انَّ أالَّإ، ث���ارة للخ���اطإ أآث���ر ،يانةص��� أآث���ر"  نن���المك
نث���والم نون���المك.  بالجم���اليننلماـ الغ���ءؤال ه���آث���ر  س���ورة ف���يهم نال ع���فق��� .. رو
 :طورال

 ).٢٤الطور ( " ُنوٌنـٌؤ مَّْكـْؤُلـْلَماٌن لَُّهْم َآَأنَُّهْم ُلـَلْيِهْم ِغـَوَیُطوُف َع "
 

ين ئ�����كتعة بال�����در، مّص�����وجة بال�����ذهب، مرس�����رر منس����� " سباـق�����ال اب�����ن ع�����
مين ـّع����ن المنرة، ش����أس����األ  تل����ك يلـين ع����ـجع����طض ح����ال آ����ونهم م ي أ.ليهاـع����
رف ت�����ا م�����ع الًم�����ئع به�����م داتمّت����� وال" ن الول�����دا" نق�����راإالح�����ظ  ( "رفين ت�����الم
 أح���د، ء أح���د وراس ل���ي.ع���ض بيضهم إل���ـع��� وج���وه بي أ،متق���ابلين ) ید ج دالش���

ليهم للخدم���ة ـوی���دور ع��� . وسالجل���  آداب يم���ل ف��� أآرور، وس��� الف���يوه���ذا أدخ���ل  
 والول���د أو نلماـ وغ���ن یق���ول ول���دايبحانه وتع���الس��� هللاا ف���اهن��� ضترـنع���( أطف���ال 

 ن ق���ال اب��� ن وال یهرم���ونص���با ال یموت���و  نض���ارة الف���ي) ير الطف���ل ج ـغ��� الم غ���ال
ه���م  أنَّيلـا لي���دل ع���ة مخل���ًدن���الج  ف���ي آ���ل م���ن ن آ���اإْنفوا بالخل���د، وص���و :نحي���ا
ال )  ج نيونان���ام واللبوول الش���ق���الولدن���ه آم���ا ی(  نال���دن الوس��� ف���يا ًم���ئ دانق���وبی
محم�����د عل�����ي . ص�����فوة التفاس�����ير( و وع�����الفهم ج�����لَّص����� آم�����ا و.ن یكب�����روال  نول�����وحیت

  .).ر المحيط الصابوني عن البح
 

 !.. .ل حكمة اسم اآلیةـوفي سورة اإلنسان، وتأّم
 اَألَراِئ����ِك ال يَلـ ُمتَِّكِئ����يَن ِفيَه����ا َع����}١٢{َوَج����َزاُهم ِبَم����ا َص����َبُروا َجنَّ����ًة َوَحِری����رًا " 

َه���ا َلْيِهْم ِظالُلَه���ا َوُذلَِّل���ْت ُقُطوفُ ـَوَداِنَي���ًة َع���  }١٣{ِریرًا ـ���ـَی���َرْوَن ِفيَه���ا َشْمس���ًا َوال َزْمهَ 
 }١٤{َتْذِليًال 

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 



 
-٢٠٣- 

 
 َق���َواِریَر ِم���ن  }١٥{َلْيِهم ِبآِنَي���ٍة مِّ���ن ِفضَّ���ٍة َوَأْآ���َواٍب َآاَن���ْت َق���َواِریَرا     ـََوُیَط���اُف ع��� 

 }١٧{ َوُیْس����َقْوَن ِفيَه����ا َآْأس����ًا َآ����اَن ِمَزاُجَه����ا َزنَجِب����يًال   }١٦{ِفضَّ����ٍة َق����دَُّروَها َتْق����ِدیرًا  
َلْيِهْم ِوْل���َداٌن مَُّخلَّ���ُدوَن ِإَذا َرَأْی���َتُهْم   ـ َوَیُط���وُف َع��� }١٨{يَه���ا ُتَس���مَّى َسْلَس���ِبيًال   ْينًا ِفـَع���

 }٢٠{يمًا َوُمْلك����ًا َآِبي����رًا  ـ َوِإَذا َرَأْی����َت َث����مَّ َرَأْی����َت َنِع����  }١٩{َحِس����ْبَتُهْم ُلْؤُل����ؤًا مَّنُث����ورًا  
لُّ����وا َأَس����اِوَر ِم����ن ِفضَّ����ٍة َوَس����َقاُهْم   َع����اِلَيُهْم ِثَي����اُب ُس����نُدٍس ُخْض����ٌر َوِإْس����َتْبَرٌق َوحُ  

 }٢٢{ُيُكم مَّْش���ُكورًا ـ ِإنَّ َه���َذا َآ���اَن َلُك���ْم َج���َزاء َوَآ���اَن َسْع��� }٢١{َربُُّه���ْم َش���َرابًا َطُه���ورًا 
 )٢٢-١٢اإلنسان " (

 
 األس������ّرة المزین������ة بف������اخر الثي������اب يلـون ع������ـمضطجع������: ق������ال المفّس������رون

لمان ـ غ���يأ. " ه���ا أت���ّم ح���االت النع���يم  والس���تور، وإّنم���ا خّص���هم به���ذه الحال���ة ألنَّ  
 م����اهم يلـ دائم����ون ع���� يأ) مخل����دون ( ُینش����ئهم اهللا تع����الي لخدم����ة الم����ؤمنين    

ليه م���ن ـ م��ا ه��م ع��   يلـ ب��اقون ع��  يق��ال القرطب���ي أ . ليه م��ن الط��راوة والبه��اء   ـع�� 
ّيرون ـضاضة والُحس�������ن، ال یهرم�������ون وال یتغ�������  ـالش�������باب والنض�������ارة، والغ�������  

إذا نظ���رتهم  ) تفس���ير القرطب���ي  ( م���ّر األزمن���ة  يلـ س���ّن واح���دة ع���  يلـویكون���ون ع��� 
منتش���رین ف���ي الجن���ة لخدم���ة أهله���ا، خل���تهم لحس���نهم وص���فاء أل���وانهم وإش���راق    

وق���ال ال���رازي ه���ذا م���ن التش���بيه العجي���ب ألنَّ اللؤل���ؤ       . وج���وههم آ���أنهم اللؤل���ؤ  
لي بع���ض فيك���ون ـضه ع���ـإذا آ���ان متفرًق���ا یك���ون أحس���ن ف���ي المنظ���ر لوق���وع بع���  

   ).ير الكبيرالتفس. ( دعـأروع وأب
 

  :وجاء فى تفسير الرازى 
ل ص���� األيلـه ع���� أح����دهما أنَّ��� ؛ليهم ول���دان مخل����دون فيه����ا وجه���ان  ـیط���وف ع���� 
 تع����الى هللاغار الم����ؤمنين أخب����ر اص���� ألنَّ  ؛يفـار الم����ؤمنين وه����و ضع����غوه����م ص����

 .رب من األولـنهم صغار الكفار وهو أقأ وقيل ،همئلحقهم بآباه ُیأنَّ
 

 المخل����دون . .  ع����ن آ����ونهم مول����ودین ظ����رلنار بص����رف اص����غوالث����انى أنه����م 
ا ال یكب���رون وال یلتح���ون ویط���وف   ًم���ئدا ا رون ع���ن ح���الهم ویبق���ون ص���غارً   ّيـغ���یت
 .نهم لؤلؤ مكنونألمان لهم آـليهم غـع

 
ر م التص����رف ف����يهم ب����األ يلـا بق����درتهم ع���� ملكه����م إعالًم����يأ) له����م ( وقول����ه 

 يهنوال
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ه���ذا ه���و المش���هور وأض���اف الش���ارح ف���ي اله���امش ال���الم ف���ي        واالس���تخدام و

اس���م للمل���ك أو التخص���يص أي ال آس���قاة الخي���ر ف���ى ال���دنيا یس���قون آ���ل ش���ارب؛     
  .ویستجيبون لكل طالب

 
ليفي�����د ) مكن�����ون ( أي ف�����ي الص�����فاء و" آ�����أنهم لؤل�����ؤ : " وقول�����ه تع�����الى...  

ال خ���روج آالمخ���درات ال ب���روز له���م و  زی���ادة ف���ي ص���فاء أل���وانهم أو لبي���ان أنه���م   
  .من عندهم فهم في أآنافهم

  
 :قال الشاعر

 
!آأنَّه من جنان الخلد قد سرقا..ال شئ أحسن منه حين تبصره

 
يب للرج���ال فكي���ف ذآ���ر ـوالس��ؤال الث���اني الس���وار إنم���ا یلي���ق بالنس���اء وه���و ع��� 

يب؟ الج���واب أه���ل الجن���ة م���رد ش���باب ف���ال     ـاهللا تع���الي ذل���ك ف���ي مع���رض الترغ���    
 .ضة وإن آانوا رجاًالد أن یحلو ذهب وفـیبع

 
 

ند ـورة الواقع��ة وع�� ص�� ث��الث م��رات آله��ا ف��ي    ن آل��ه إالَّآ الق��ريثل��ة ل��م ت��رد ف��   
ي���د أنه���م فل���خ وه���ي تإ.. اور س���لمان واألـلغ���اب مة ـنّع���ة الُمئ���الح���دیث ع���ن ه���ذه الف

  ...؟؟ هللاد ـلة والحمـق
 
 ومن�����اخ ،س�����المي ص�����در اإل ف�����،نهـ ع�����هللا رض�����ى اسباـذا آ�����ان اب�����ن ع�����  إو

 ،صور المتقدم����ةـهم أطف����ال ف����إن المفس����رین ف����ى الع����رهم ب����أنَّس����ف  ق����د،الطه����ارة
 يلـزوا ع���� رّآ����،المي����ل  وظه����ور ه����ذا ،رفة ب����النفس البش����ریةـر المع����وم����ع تط����ّو
 .ما قال القرطبيآن لماـ غ أو،دانـول:  وهو يرآنـاللفظ الق

 
فإنن����ا نض����يف الي����وم أنَّ ه����ذه الس����ورة نزل����ت ف����ي ه����ؤالء ال����ذین اب����تالهم اهللا 

لي لس����ان اهللا س����بحانه وتع����الي ف����ي مطل����ع  ـ، ال����ذین ق����الوا ع����ّفواـفص����بروا وع����
 ِإنَّ����ا }٩{ُمُكْم ِلَوْج����ِه اللَّ����ِه ال ُنِری����ُد ِم����نُكْم َج����َزاء َوال ُش����ُكورًا    ـِإنََّم����ا ُنْطِع���� " اآلی����ة 

 َفَوَق����اُهُم اللَّ����ُه َش����رَّ َذِل����َك اْلَي����ْوِم }١٠{ُبوسًا َقْمَطِری����رًا ـَنَخ����اُف ِم����ن رَّبَِّن����ا َیْوم����ًا َع����
 ُمتَِّكِئ���يَن }١٢{ َوَج���َزاُهم ِبَم���ا َص���َبُروا َجنَّ���ًة َوَحِری���رًا   }١١{اُهْم َنْض���َرًة َوُس���ُرورًا َوَلقَّ���

) ١٣-٩اإلنس���ان  " ( }١٣{َلى اَألَراِئ���ِك ال َی���َرْوَن ِفيَه���ا َشْمس���ًا َوال َزْمَهِری���رًا     ـِفيَه���ا َع��� 
 ...اهاـإلي آخر اآلیة التي أوردن

 ــــــــــــــــ
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 :فقال جل وعز من قائل" الطور " ي سورة أمَّا ف

 َوالَّ���ِذیَن آَمُن���وا  }٢٠{َلى ُس���ُرٍر مَّْص���ُفوَفٍة َوَزوَّْجَن���اُهم ِبُح���وٍر ِع���يٍن     ـَتَِّكِئ���يَن ع��� " 
َمِلِهم مِّ���ن ـَواتََّبَع���ْتُهْم ُذرِّیَّ���ُتُهم ِبِإیَم���اٍن َأْلَحْقَن���ا ِبِه���ْم ُذرِّیَّ���َتُهْم َوَم���ا َأَلْتَن���اُهم مِّ���ْن َع���         

 َوَأْم��َدْدَناُهم ِبَفاِآَه��ٍة َوَلْح��ٍم مِّمَّ��ا َیْش��َتُهوَن     }٢١{ ُآ��لُّ اْم��ِرٍئ ِبَم��ا َآَس��َب َرِه��يٌن     َش��ْيٍء
َلْيِهْم ـ َوَیُط�����وُف َع����� }٢٣{وَن ِفيَه�����ا َآْأس�����ًا ال َلْغ�����ٌو ِفيَه�����ا َوال َت�����ْأِثيٌم    ـ َیَتَناَزُع�����}٢٢{
َلى َبْع���ٍض َیَتَس���اءُلوَن ـُضُهْم َع���ـَب���َل َبْع��� َوَأْق}٢٤{ْلَماٌن لَُّه���ْم َآ���َأنَُّهْم ُلْؤُل���ٌؤ مَّْكُن���وٌن  ـِغ���

َلْيَنا َوَوَقاَن��ا َع��َذاَب   ـ َفَم��نَّ اللَّ��ُه َع��   }٢٦{ َق��اُلوا ِإنَّ��ا ُآنَّ��ا َقْب��ُل ِف��ي َأْهِلَن��ا ُمْش��ِفِقيَن       }٢٥{
َفَم��ا َأن��َت   َف��َذآِّْر }٢٨{وُه ِإنَّ��ُه ُه��َو اْلَب��رُّ ال��رَِّحيُم   ـ ِإنَّ��ا ُآنَّ��ا ِم��ن َقْب��ُل َنْدُع��   }٢٧{السَّ��ُموِم 

 ).٢٩-٢٠الطور " ( }٢٩{َمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن َوال َمْجُنوٍن ـِبِنْع
 

 ي ه����،له����م ص����فات خاص����ة.  أه����ل ه����ذا النع����يم نالح����ظ أنَّ،م����ن س����رد اآلی����ات
 ونالح���ظ ،ةئ���وه���ى ص���فات ه���ذه الف.. واألس���اور  الت���رف الش���دید، ول���بس الحری���ر 

 يمرت����ان وردت����ا ف����  وال .  الق����رآن فق����ط يوردت م����رتين ف���� " ت����أثيم "  آلم����ة أنَّ
وال مج����ال للح����دیث .. لمان ـين بالول����دان أو الغ����ـالمستمتع���� الح����دیث ع����ن ه����ؤالء

 ، ه���ذه المتع���ة ي ف���الَّإ،   الجن���ة ع���ن اإلث���م أو التع���رض للت���أثيم م���ن الجماع���ة    يف���
ور ب���الحرج منه���ا،  ـض شع���ـ نف���س البع��� ي یظ���ل ف��� ،الت���ى مهم���ا قي���ل ع���ن الجن���ة   

وا ـه���م ل���ن یسمع��� یز الحك���يم أنَّـع���ل ول���ذلك طم���أنهم ا،لهاـيم فاع���ث ت���أيف��� بة ـورغ���
 .اا وال تأثيًمًوـفيها لغ

ز

ر
 

لمانهم ف���ي ـهم غ���ب���أنَّ... لمان له���م ـغ���...  قول���ه تع���الى  نفّس���ب���ل م���ن حقن���ا أْن
وا ف����ي ـ وص����انوهم ه����م ع����ن الفاحش����ة فاجتمع����،موا وت����أّث،واّفـع����  ال����ذین،ال����دنيا
!!!!نبحت بالتدّیُآ بة التى ـحظة الرغلد داثم ل خلي ف،الجنة   و
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-٢٠٦- 

 
فة الولدن���ه أو خل���ودهم ف���ي   ص��� دوام يلـ ع��� المفس���رون ق���د اتفق���وا  واذا آ���ان 

 تأآي���د ي ه���، الخل���وديلـ ع��� ف���ي ال���نّصلحكم���ة المان، فق���د اس���تنتجنا أنَّـالغ��� س���ّن
ي م���ا ف��� بعك���س.  ودوامه��،لمان لم���ن یش���تهيهم ـف���ي ه���ؤالء الغ���  مص���در المتع���ة   �ا

 ل���ن تنب���ت "فف���ى الجن���ة .. ن الرجول���ة س���خول الغ���الم ب���د يا م���ن زوال الفتن���ةنال���د
�ي أهل��ه  نا حت��ى ینج��ز وع��ده لم��    أب��ًد"قران ش��لحي��ة  ف� رب��ه نوخ��اف م��   ، أش��فق 
 " بم���ا ص���بر  " ه ه���ذا الي���وم، وج���زا  فوق���اه رب���ه ش���رّ  . اا قمطری���ًرًسبوـا ع���یوًم���

اور م���ن س��� وأقواس���تبرس ندس���ي���اب ث م���ع ،والول���دان المخل���دین  ا جن���ة وحری���رً 
 وح���رم ،ال���دنياي تهى ف���ش���ل���خ م���ا یش���اء مم���ا ا   إ .. ك بان���أى هي���ين أو.. فض���ة 

 .نفسه مخافة ربه
 

 :قئذه الحقاهلينا لو فهمنا ـل األمر عوربما یسّه
 ي وأحك����ام ه����ذه الحي����اة الت����س بمق����ایييط����أ تقي����يم الحي����اة األخ����رخم����ن ال -١
 دار الفن����اء، دار ،بةس����دار المحا  ،مل الص����الح والط����الحـيشها فه����ذه دار الع����ـنع����

 فق���ط،ا هن���اك ف���دار الج���زاء أمَّ��� .. ّرض��� بم���ا یفي���د ویس والن���اسال���نفالتعام���ل م���ع 
 دار ،نس��ان ليه اإلـس��ب ع��  حامل ُیـ، وال م��ن ع��  مل هن��اك یفي��د أو یض��رّ  ـم��ن ع��   م��ا 
به���ا رها أو یقّر یص���ّومهم���ا ح���اول الف���اني أنْ    آلم���ة ه���ي و، المطل���ق"الخل���ود " 
فه���م  یمك���ن  ال بيرـه تع���نَّ���إ ،ح���يط بأبع���اد الخل���ود   ُیمك���ن أْنال ُیف��� م���ه، مفهويإل���
  ... !هّدـ ضإليبته س بنإالَّضه ـبع

 
وج����د  آ����ذلك ال ُی،يس����هایتخلق قيمه����ا ومقاس����ة الخل����ود س���� ممار أنَّّكش����وال 

 يليك أـوالخي���ر ه��و بم���ا یع��ود ع���    الش��ر  ألنَّ.. خي���ر  ال و الجن��ة أو الن���ار ش��رّ  يف�� 
ك وال ء یض���ّري ع���الم الخل���ود، ف���ال ش���  يير متاح���ة ف��� ـمل، وه���ذه غ��� ـبنتيج���ة الع��� 

خي���ر  ف���ال يللت���اوبا. !!! ؟اریًرش��� یك���ون الفع���ل  فكي���فض���رار بأح���د  طيع اإلتس���ت 
 ....ذــذیذ وألــما هناك لّنإو

 
 فق���د وع���دنا ب���الخمر  ، األخ���رةيم���ات ف���ي ه���ذه إألرض تس���قط ف��� آ���ل المحّر -٢
.. ا طًشـا وال ع��� ال تس���بب ص���داًعيآان���ت أفض���ل م���ن خم���ر ه���ذه األرض فه���  ْن وإ

ببا مث����ل اخ����تالط األنس����اب أو  س����ن����اك ه  وح����ور الع����ين ب����ال ع����دد، وال أظ����ن أنَّ  
 نح���و یختل���ف  يلـ ع���ع به���ّن تح���ریم التمّت��� رب���ّرل���خ ُیإ... األم���راض أو الفاحش���ة  

 يلـع ل����يس بقاص����ر ع����  ه����ذا التمّت����  أنَّّنظ����ذه آ����ذلك نه���� دار الفن����اء يما ف����ـع���� 
 د ــآذلك فإنَّ وع! دهمـال وحـؤمنين من الرجـالم

  ــــــــــــــــ 
 
 
 
 



 
-٢٠٧- 

  
َنْح���ُن َأْوِلَي���اُؤُآْم  )  " ١٠٢س���ورة األنبي���اء " ( َم���ا اْش���َتَهْت َأنُفُس���ُهْم   ِف���ي" ال���رحمن 

ِف���ي اْلَحَي���اِة ال���دُّْنَيا َوِف���ي اآلِخ���َرِة َوَلُك���ْم ِفيَه���ا َم���ا َتْش���َتِهي َأنُفُس���ُكْم َوَلُك���ْم ِفيَه���ا َم���ا      
اٍب َلْيِهم ِبِص�����َحاٍف مِّ�����ن َذَه�����ٍب َوَأْآ�����َوـُیَط�����اُف َع�����) " ٣١س�����ورة فص�����لت " (وَنـَتدَُّع�����

س�����ورة  " (َوِفيَه�����ا َم�����ا َتْش�����َتِهيِه اَألنُف�����ُس َوَتَل�����ذُّ اَألْع�����ُيُن َوَأن�����ُتْم ِفيَه�����ا َخاِل�����ُدونَ     
 )٧١الزخرف
 

ات ف����رد ف����ي ه����ذه ه���ذا اإلط����الق اإلله����ي ال یج���وز أْن ُیح����ّد بم����زاج أو أخالقّي���   
 رائب ولكّن���ه منطق���ّيـوإلي���ك بع���ض م���ا نظّن���ه م���ن الغ��� .. ال���دنيا، وال حّت���ي جماع���ة

قاب، وال أس����باب وال ـة أو الخل����ود ب����ال حس����اب وال ع����   ك����رة الجّن���� للغای����ة م����ع ف 
 :وانين مما تحكم حياتنا الفانيةـق

 يتهش����ة یول����د ل����ه الول����د آم����ا ی ّن����ل الجأه���� الرج����ل م����ن نَّإ: هللاول اس����ق����ال ر
 يرج���ه اب���ن ماج���ة والترم���ذخواح���دة أ  اعةس���ي ف���اله وش���بابه ص��� حمل���ه وفنیك���و

 ). يزالغال  ٥٤٢ص ٤ ج زالىغإحياء علوم الدین لل( ریب ـوقال حسن غ
 
 ی���ده ثالث���ة  ي ف���ة إالَّّن���ل الجه��� أح���د م���ن أ س ل���ي"يب س���ال س���عيد ب���ن الم ق���و
 ٥٤٣ص (  "ة وار م���ن فّض��� س���لؤل���ؤ و وار م���ن س���وار م���ن ذه���ب و س���.. ورة س���أ
  .) حياءاإل

 
ب ئ���ا م���ن عجاًئ ش���يتنك���ر اك أْن إّی���": ینلوم ال���دـ ف���ي إحي���اء ع���يزالـغ���وق���ال ال

  ." الدنيا ي ف ماس لمخالفته قيا؛القيامة یوم
 

  :وقال في وصف الجنة
 ف����ي أه����ل الجن����ة وف����ي وج����وههم نض����رة النع����يم یس����قون م����ن رحي����ق  فنفك����ر 

األحم���ر ف���ى خي���ام م���ن اللؤل���ؤ الرط���ب      من���ابر الي���اقوت  يلـ جالس���ين ع��� ؛مخت���وم
منص���وبة  ك ئ��� األرايلـين ع���ئ��� متك؛بقرى األخض���رـفيه���ا بس���ط م���ن الع���  : األب���يض

لمان والول����دان ـمحفوف����ة بالغ����؛ سلـ أط����راف أنه����ر مط����ردة ب����الخمر والع���� ئلـع����
المرج����ان ل����م وأنهن الي����اقوت آ����ور الع����ين م����ن الخي����رات الحس����ان ـمزین����ة بالح����

 إذا اختال�����ت ؛شين ف�����ي درج�����ات الجن�����انـ ق�����بلهم وال ج�����ان یم�����سن�����إیطم�����ثهن  
 ش����كالت ،انون ألف���� م����ن الول����د  ـع����بسطافها ـن ف����ي مش����يها حم����ل أع����   ـإحداه����
ليهم، خ�����دام ـوف ع����� ویط�����س،طرات آمن�����ات م�����ن اله�����رم والب�����ؤ  ـنجات ع�����ـغ�����

 ًالـا وع���ا وخم���ًرربون م���ن أنهاره���ا لبًن��� ش��� ی؛وول���دان آأمث���ال اللؤل���ؤ المكن���ون   
 المرج���ان ف���ي آ���فّ  ووالي���اقوت  مرص���عة بال���در  ف���ي أنه���ار أراض���يها م���ن فض���ة    

للش����مس  ن م����ن أی����ن ك����راقها ولش���� إي ض����ياء وجه����ه الش����مس ف���� یحك����يخ����ادم 
 .حالوة مثال حالوة صورته وحسن أصداغه ومالحة أحداقه

ا

س

  ــــــــــــــــ  
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 ي فل��و م��ال إل��  أآث��ر ف��ي الص��بيان   الش��ّرحي��اء إنَّي اإلل ف��ئ��زالي ه��و القاـوالغ��
 وج���ه يوالنظ���ر إل���) ال���زواج . ( حلنك���ا اس���تباحتها بايالوص���ول إل���مكن���ه ام���رأة أ

م��ا یت��أثر قلب��ه بجم��ال ص��ورة األم��رد بحي��ث ی��درك التفرق��ة        الص��بي ح��رام ب��ل آ��ل  
ه النظ���ر إلي���ه ف���إن قل���ت  آ���ل ذي ح���س ی���درك      ل��� ل���م یح���ل يبين���ه وب���ين الملتح���  

! الص���بيان مكش���وفة   ول���م ت���زل وج���وه   ؛التفرق���ة ب���ين الجمي���ل والقب���يح ال محال���ة   
 یابس���ة وب���ين م���اء   يوأخ���ر جرة خض���راءش���ني التفرق���ة ب���ين  ـف���أقول لس���ت أع���  

تس���اقطت  ليها أزهاره���ا وأنواره���ا وش���جرة  ـص���اف وم���اء آ���در وب���ين ش���جرة ع���    
 ا ع����ن خالًي����ينه وطبع����ه ولك����ن م����يالً  ـبع����اهما ح����د إيفإن����ه یمي����ل إل����  : أوراقه����ا
 وألج�����ل ذل�����ك ال یش�����تهي مالمس�����ة األزه�����ار واألن�����وار وتقبيله�����ا وال   ،الش�����هوة

نة ق���د تمي���ل الع���ين إليه���ا وت���درك     س���الش���يبة الح  وآ���ذلك ،تقبي���ل الم���اء الص���افي  
ع���رف ذل���ك  تفرق���ة ال ش���هوة فيه���ا وُیلكنه���ا و،القب���يح التفرق���ة بينه���ا وب���ين الوج���ه

فمهم���ا وج���د ذل���ك المي���ل ف���ي قلب���ه وأدرك    والمالمس���ة الق���رب ي إل���سبمي���ل ال���نف
واألث���واب المنقش���ة والس���قوف  تفرق���ة ب���ين الوج���ه الجمي���ل وب���ين النب���ات الحس���ن 

 .المذهبة
 

ة بحس����ن ه����ذا الغ����الم ّن���� اس����تمتاع أه����ل الجنَّزالي أـ الغ����ي ی����ريفه����ل ی����ا ت����ر
هم ـتمتاع��� سع او جم���ال أص���داغة وأحداق���ه ه���و م���ن ن���      ص���ف ف���ي و  ال���ذي أب���دع  

 ...إلخ؟..وشـ المنقوبـث والر والماءـبالشج
 

ص����ور ب����ن نا ع����ن م بدای����ة ه����ذا الح����دیث خب����ًرف����يزالي ق����د أورد ـ الغ����نوآ����ا
 ب���ك؟ ق���ال  هللاوم فقل���ت م���ا فع���ل ا  ن��� الب���زار ف���ي ال هللا ادبـال رأی���ت ع���  ق���ماعيلس���ا

 ْنييت أتحا ف���إننى اس���ا واح���ًدًب���نذ رت ب���ه إال ق���ر آ���ل ذن���ب أفرـغ���فأوقف���ي ی���ن یدی���ه 
 ذل��ك ال��ذنب ؟  نقط لح��م وجه��ي فقل��ت م��ا آ��ا   س��حت��ى ق  ب��ه ف��أوقفي ف��ي الع��ر  ق��رأ

 ... فاستحسنتهيلـالم جمـ غيت إلرـقال نظ
 

 الش���هوة ي���رثُی أن لمان الب���ّدـر له���ذا الجم���ال ف���ي وج���وه الغ���    ظ���ه النم���وم���ا دا
ی���ذیب لح���م وج���ه الم���ؤمن العاب���د آم���ا      لم���ن ابتل���ى ب���ذلك وه���و ذن���ب یس���تحق أنْ   

م����الهم آ����ل جم����ال  جقلمان یف����وـ ع����نهم بغ����ي المرض����يلـم ع����ـع����نق����ال فلم����اذا ُی
 !.يا؟نواه في الدـتهـاس 

  ــــــــــــــــ  
 
 
 
 
 
 



 
-٢٠٩- 

 
وإذا آان���ت الغای���ة ه���ي الخدم���ة   .. لمان وول���دان ـ أنه���م غ��� يلـ ع���م���اذا ال���نصّ ل

 يبه���أ؟ وه���ل أجم���ل أو  ئك���ةالمن���وا یكوفلم���اذا ل���م  ..  الجمي���ل  والمنظ���رالحس���نة
ك؟ وه����ل م����ن ب����داع ف����ي الخدم����ة م����ن م����ال اإليلـ وه����ل أق����در ع����؟ئك����ةم����ن المال

ك���ة ذل���ك ال���ذي خل���ق م���ن م���اء مه���ين وصلص���ال     ئمال  م���ن أن تخ���دم أآب���رریم تك���
 ف���ي الخدم���ة  ئك���ة الماليلـزون به���ا ع��� مّي��� یتلمان م���ن ص���فة ـوط���ين؟ ل���يس للغ���  

ة م����ثلهم مث����ل ال����ورد  ير جنس����ّيـغ����ات ئن����ك����ة آائ المال أنَّیم إالَّلتك����روالجم����ال وا
لمان ـ له���ؤالء الغ��� نَّ ب���أب للق���ولـم���ن هن���ا نذه���  .. ش���جار والبس���ط المبثوث���ة   واأل 

 . ..انيتهمـستلزمت إنـة اسصة خاّمـمه
 

 ع����ز وج����ل هللا یس����قيه اه أْنم����ن س����رَّ  ":ول اهللاس����ب����ي هری����رة ق����ال رأوع����ن 
 الحری���ر ف���ي هللاه أن یكس���وه اال���دنيا وم���ن س���رّ  خ���رة فليترآه���ا ف���ي  آل اف���يالخم���ر 

س����ناد حس����ن إط بس����أخرج����ه الطبران����ي ف����ي األو ." ي ال����دنيا ف����اآلخ����رة فليترآ����ه
ی����ر ف����ي ال����دنيا ل����م یلبس����ه ف����ي     الحرم����ن ل����بس  ": حيحص����س����ناد إي بئس����اوللن

  ".خرةآل ايا لم یشربها فيدنرب الخمر في الش ومن ؛االخرة
 
 به���ا ف���ي هللام اـمة ینع���ـم���ان ف���ي ال���دنيا مباح���ان ب���ل ونع���یر والخم���ر محّرحرلاف���

 تك����ونيا وال تس����أل لم����اذا  ن ونهي����ه ف����ي ال����د  حكم����ه م����ن یلت����زم  ليـ ع����اآلخ����رة
لوم ـحي���اء ع��� إ ف���ي يزالـق���ال الغ��� ف���ي اآلخ���رة، فكم���ا   اخ���ةب ميام���ة ف���ي ال���دن محّر
 .ب القيامة لمخالفته قياس الدنيائ عجا مناًئآر شيذإیاك أن ت: نیالد

 
ه ة ألنَّ���ب���ل ف���ي الجّن���   یض���من ل���ه اإل ْنأ هللاول اس���رابي م���ن رـع���وق���د طل���ب اإل 

  دخل���ت الجن���ة فل���ك فيه���ا م���ا اش���تهت نفس���ك ول���ذت     إْنهللابد اـع���یا: ه���ا فق���ال یحّب
 اش���تهاء يلـفلم���اذا نض���ع فيت���و ع���. ةد م���ن ح���دیث بری���رج���ه الترم���ذّيخأ. ناكيـع���

ََلُك����ْم ِفيَه����ا َم����ا َتْش����َتِهي : " ة واهللا یق����ول  ونق����ول أنَّ����ه محظ����ور ف����ي الجّن����مع����ين
 ).٣١سورة فصلت" (ُكْم ـَأنُفُس

  ــــــــــــــــ  
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ب��ن أب��ي طال��ب رض��ي     يلـزالى ع��ن ع�� ـغ��ا نقل��ه الا عجيًب��ب��ل لق��د وج��دت ح��دیثً   

ا  ف����ي الجن����ة س����وًقنَّإ ": - ص � ول اهللاس����خرج����ه الترم����ذي ق����ال ر أنه،ـ ع����هللا
 الرج���ل يإال الص���ور م���ن الرج���ال والنس���اء ف���إذا اش���ته    م���ا فيه���ا بي���ع وال ش���راء  

 "! ل فيهاـورة دخص
ر ّيـغ��� یأ الرج���ل أو الم���رأة آالهم���ا یس���تطيع   نَّأناه ـجيب مع���ـوه���و ح���دیث ع���  ْن

 نَّأا یًض�����أ وي،به�����أجم�����ل وأ لك�����ن نف�����س الن�����وع وي إل�����، ص�����ورتهاوأ ص�����ورته
 یس����تطيع ،بأحاس����يس الم����رأة  م����رأة أو یح����ّسإ یك����ون أن یش����تهى يالرج����ل ال����ذ

 كسـلع����� واق، الس�����وذهبته بزی����ارة ه����� ـرغ����� ه�����ل الجن����ة تحقي�����ق أ آ����ان م�����ن  ْنإ
 ه����ذه ال����دنيا يين ف����ففـع����ا للص����ابرین والص����ابرات المتًئ����فهني.. حيح للم����رأة ص����

 .ففاتـعوالمت 
 

 يلـير أن أع���رج ع��� ـ الرحم���ة ه���ذه م���ن غ���   قد ع���ن س���و ع��� أبتأْنتطيع س���وال أ
ق ه��ذه ا ح��دیث الس��و  خ��اطره ه��و أیًض��  ي ف��زالى نفس��ه وآ��أنَّ ـالغ�� روای��ة أورده��ا 

 ؛بد الحمي���د الثقف���ى ـالوه���اب ب���ن ع���   بد ـ روي ع���ن ع��� ": زاليـغ���م���ام الق���ال اإل.. 
ل���ت للم���رأة م���ن آ���ان ه���ذا ؟   فقق���ال رأی���ت ثالث���ة رج���ال وام���رأة یحمل���ون جن���ازة   

! روا أم���رهـ صّغ���لك���ن ويقل���ت ول���م یك���ن لك���م جي���ران ؟ قال���ت بل���    .. ابن���ي قال���ت  
 منزل���ي يرحمتها وذهب���ت به���ا إل���ـق���ال ف���..   ا ه آ���ان مخنًث���قل���ت لم���اذا ؟ قال���ت ألنَّ���

ليل���ة الب���در  ك الليل���ة آأن���ه أت���اني آأن���ه القم���ر   ل���تق���ال فرأی���ت . طيتها دراه���مـوأع���
مخن���ث ال���ذي  ال ت ؟ فق���الن���ت م���ن أل���ع���ل یتش���كرني فق جي���اب ب���يض؟ ف ثليه ـوع���
  ). اإلحياءمن٤الغزالي ج (  إیاي سوني اليوم رحمني ربي باحتقار الناـدفنتم
 
 الص��ور ی��دخل فيم��ا ش��اء    قزالى ق��د ت��رك مخنث��ه ه��ذا یرت��ع ف��ي س��و      ـغ�� الّلع��ل

ا لم����ا یتقل����ب في����ه بم����ا يًم����ثا وال تأیس����مع لغ����ًو م����ن ص����ور الرج����ال والنس����اء وال 
 !!!!!!!!!!!!!. له ورحمهللار اـفـغ

 
لمان س���تنتهي بص���احبها  ـيرنا لطبيع���ة ه���ؤالء الغ���  س���ر تفنك���ااول���ة ال محةوأّی���

ة الط����ابع الحس����ي لجنتن����ا واقتب����اس التص����ور المس����يحي ع����ن جّن����       رنك����ا إيل����إ
وه����ذا م����ا س����قط في����ه    . ةّياش����تهاء وال مت����ع حّس����   اد فيه����ا والس����ة ال أجّي����روح
تن����ا ّنوص����ف ج نق����د يلـزت ع����رّآ���� ة الت����يزمون أم����ام الحمل����ة التبش����يریّ ـالمنه����

ة نأآل فيها حسّيوانّيـة شهّنـو أنها جـيص هباتهام رخ  ة
  ــــــــــــــــ 
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ا ال هللا ق���درة اوم���ع اتفاقن��� ب���أنَّ!! يب أو ال یلي���قـنم���ارس الج���نس آ���أن ه���ذا ع��� 

ر أنن����ا أم����ام نص����وص الَّ الف����اني إق المخل����ودها تص����ّومس����تحيل وال یح����ّد هایح����ّد
ض ّوـع���مل فسُنـ نف���س الع��� ن بص���ورة م���ا ِم���  س���يكو الج���زاء نَّد أص���ریحة تؤّآ���  ْن

مته ـ نع���ش���كرا نه أو م��� أحس���ّنـففنا ع���ـَع���أو م���ا ِت ن��� من���هْمِرا ُحّمـخ���رة ع���آلف���ي ا اا
آم����ا  د س����ية للجتخزاء م����ن ناحي����ة المطال����ب الحّس����  س���� خج����ل أو اوالمج����ال ألّي
يف��� اليب وال قباح���ة ـع���  فل���يس ف���ي الجس���د ربّيـ الحض���ارة الغ��� يیفع���ل ص���رع   وة

مة ـالتطل���ع لنع���  ف���ي ه���ذه ال���دنيا وال ف���ي واته المش���روعـه���شتلبي���ة احتياجات���ه و ة
 .رةـخ في اآلّدـد بال حـجسلا

 
لغ���اء آ���ل المت���ع إ يل���إلمان فاض���طر ـغ��� لم���ن أفزع���ه تفس���ير الوأق���دم هن���ا مث���اًال

موالن���ا "  ع���ن مت���ع ال���روح وه���و ر المس���يحّي التص���ّوية وتبّن���ف���ي الجّن��� ةّيالحّس���
 ّيس����الم اإلال����دین" مؤل����ف آت����اب ) ج .. ا موالن����ا  هك����ذاس����مه( "لي ـمحم����د ع����
ية محم���د برـ الع���يل���إنجلي���زي  م���ن األص���ل اإل  اقتبس���ه"د ئقاـص���ول والع��� ف���ي األ

 :قال  ١٩٥١ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر -يد أحمد بك ـعس
ماء س���  األس���ماء أش���ياء ف���ي ال���دنيا ول���يس منه���ا ف���ي الجن���ة إالّ       أآ���ل ه���ذه  " 
ا حقيقته���ا خ���رة أّم���نس���ان ف���ي اآلالنع���يم ال���ذي یلق���اه اإل ر لن���ا لتص���ّو وردت وإنم���ا

م����ا ج����اءت  وإّن. دراآه����اإه ع����ن س����لقص����ور حوا نس����انإلمه ـفه����ي مم����ا ال یع����  
 ينه ف���ـع��� يء ف���ي اآلخ���رة یختل���ف ش��� وآ���ل ؛بيل المث���الس��� يلـة ع���أوص���اف الجّن���

 فق���د ج���اء  .نن���امكازمانن���ا و  الزم���ان والمك���ان فإنهم���ا یختلف���ان ع���ن   يال���دنيا حت��� 
م����ن ق����ول م����ن    ه����ذاربناـرض ویق����لس����موات واألرضها آع����رض اـة ع���� الجّن����أنَّ

  ..ين بمكاَنتا ـة والنار حالتان وليس الجّنقال إنَّ
 وق���د فه���م  ؛ ومث���ل ذل���ك م���ا ج���اء ع���ن اقت���ران الرج���ال بالنس���اء ف���ي الجن���ة      " 

 ج���اء ف���ي  دوق���) ج ! ؟ ( !ّي جنس���ينـمع���  له���ذا االقت���ران   خط���أ أنَّسبع���ض الن���ا 
  : قوله تعالىب أنَّـالراغ
ا آم���ا یق���ال  یق���ل زوجن���اهم ح���ورً  ل���م و قرن���اهم به���ن  ي أ" بح���ور م زوجن���اه"

 حس���ب المتع���ارف بينن���ا م���ن   يلـون ع���یك���ال   ذل���ك  أنَّيل���إا زوجت���ه ام���رأة تنبيًه��� 
الحي���اة  ة ب���ين الرج���ل والم���رأة ف���ي ه���ذه     ف���ي الص���لة الجنس���يّ  نَّأو. أم���ر ال���زواج 

ول����يس .. مار األرض وحف����ظ الن����وع  ـواستع���� ةع����تجابة ل����داعي الطبيس����ال����دنيا ا
 ة حيث الرـود في اآلخـو المقصـذا هـه

 ــــــــــــــــ
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م ة وه���ي الت���ي ق���ال اب���ن الق���يّ     الل���ذة الجنس���يّ يغ���أل!! ( ض���رورة ل���ذلك هن���اك  

ا ن ی���دافع منهزًم���یك���م ل���م اب���ن الق���ّي  لك���ن ف���ي اآلخ���رة ويتبقس���ه���ا وح���دها الت���ي أنَّ
ة ل����ه  ذل����ك ف����اقتران الرج����ال بالنس����اء ف����ي الجّن����   يلـوع����). رین ج ش����أم����ام المب

ولنع���رض للح���ور الع���ين   .. ينن���ا ب المتع���ارف ينـف ع���ن المع��� آخ���ر یختل���   ينـمع���
الق���رآن يرهن فق���د ج���اء ف���ي ـأم غ��� ةّن���الج ن إذا آ���ان الم���راد به���ن أزواج أه���ل لنب���ّي

ِإنَّ���ا " : يقول���ه تع���ال   الح���ور الع���ين آی���ات متص���لة به���ا وه���ي    يل���إش���ارة بع���د اإل
س����ورة  " (َراًب����ا َألْص����َحاِب اْلَيِم����ينِ ُرًبا َأْتـْلَناُهنَّ َأْبَك����اًرا ُع����ـَأنَش����ْأَناُهنَّ ِإنَش����اء َفَجَع���� 

يا ن المنش��آت الالت��ي آ��ن ف��ي ال��د     إنَّ": ق��ال وق��د ج��اء ع��ن النب��ي أن��ه     ). ٣٨الواقع��ة
 النس���اء  ذل���ك یك���ون المقص���ود م���ن اآلی���ة أنَّ    يلـوع���.. ا رمًص��� مشاـز ع���ئجاـع���
ول���و .. ابك���اًرأ آخ���ر ی���وم القيام���ة ویص���رن أ ش���أن نش���ین يانز ف���ي ه���ذه ال���دئجاـالع���
ن لنع��يم الرج��ل ولذت��ه   ئنش��أنس��اء ال��دنيا   يرـه��ن نس��اء غ��   أنَّيلـور ع��رنا الح��فّس��

ه���ن نس���اء أه���ل الجن���ة حي���ث أّن تمتاعس��� النش���يء رج���اًال ُیْنأ هللا ايلـا ع���لك���ان حًق���
 يأن یحظ���ين بم���ا تحظ���  ع���ن الرج���ال فك���ان م���ن حقه���ن هنعئب���اط ف���ي تال یختلف���

يرتك ـغ���� تظ����ن أن موم����ن أخب����رك أنَّ اهللا ال یفع����ل أ  ( . ةّن����جلب����ه الرج����ال ف����ي ا  
لي حاله����ا م����ن أحاس����يس   ـنجهيتك آرج����ل ه����ي وح����دها الت����ي س����تبقي ع����    ـوع����

�ي خل��ق ه��ذه الكائن��ات غ��          ير اآلدمي��ة ـال��دنيا؟ ب��ل لع��ّل ذل��ك ه��ي الحكم��ة اإللهي��ة  ف�
ير م���نهن رج���ال ال���دنيا وإالَّ فق���د آ���ان    ـير م���نهن نس���اء ال���دنيا وال یغ���  ـلك���ي ال تغ��� 

لم��اذا الح��ور ونح��ن   �ي قدرت��ه س��بحانه وتع��الي أ یخل��ق م��ا ش��اء م��ن النس��اء ف        ْن ف�
 ر الق���رآن ل���م یص���رح بح����و   نَّأا؟ أم���أ  به���ا جنس���يً   س���تمتاع ال نع���رف بع���د ل���ذة اإل   

 قرًن��ا  ١٥قول الن��اس ونفس��ياتهم وه��ا أن��ت بع��د     ـع��ين م��ذآرین ف��ذلك مراع��اة لع��    
... ير بش���ريـ ول���و م���ع آ���ائن غ���  أ تتمت���ع زوجت���ك ف���ي الجّن��� ذيـم���ا زل���ت تستع��� ةْن

   ).رب الجاهلية؟ـن عـفماذا ع
 

 :یقـول
أن الق����ر اء ف����يج���� م����ا  وأنَّح����دك آنه����ه أدروالحقيق����ة أن نع����يم الجن����ة ال ُی����" 
م���ا  م���ا ورد ع���ن الح���ور إنّ هواني وأنَّش��� ينـن ه���ذا النع���يم ل���يس في���ه أي مع���   ع���

  ."يم الروح ـا بالبياض ونعتشبيًه رـ الطّهيلإز ـمهو یر
 ــــــــــــــــ
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يدة م���ریم أو س���لراه���ب بالص���ر ه���ا ه���و یتح���دث ع���ن زواج آ���زواج ا   نموالن���ا ت

   !!..د المسيح ّيسبة بالـالراه زواج
 

  : فيقولد بيت القصييلإویتابع 
 يير اآلی���ة األول���س���ي تفف���وقي���ل : نلماـ وم���ا قي���ل ع���ن الح���ور یق���ال ع���ن الغ��� " 
هم نبر ع����ـة وع����ن����ين ف����ي الجن ه����م أوالد الم����ؤم نلماـ الغ����نَّ أ"له����م مان لـ غ����"

ق���در أه تقد أنَّ���ـدي یع���ن��� موالن���ا اله"ده���م  أي أوال-له���م ن لماـغ���" : بقول���ه تع���الى
 أوالده���م نلس���أل نفس���ه ولم���اذا ل���م یق���ل الق���رآ  وإال .. ن الق���رآنبير م���ـ التع���يلـع���

 ذل��ك م��ا ج��اء ف��ي آی��ة س��ابقة له��ا      يلـع�� وی��دل) ال ه��و ؟؟ ج ق��لمانهم آم��ا ـأو غ��
 ": ية ق����ال تع����ال ن����ي الجف����وا ذری����تهم ن���� یلح����ق بال����ذین آم ي تع����ال اهللاّنم����ن أ

د أوردن���ا رد ق���و" ا به���م ذری���تهم ن���لحقأ نع���تهم ذری���تهم بإیم���ا بواتوا ن���وال���ذین آم 
 ).ول ج ـذا القـ هيلـالمفسرین ع

 
 يلـة ع���ّن���ه���م م���ن نع���يم الج  والول���دان أنَّنلماـ المقص���ود بالغ���نَّ وق���د یج���وز أ"
 ".ن الحور ـذآرنا ع يم الروح آما ـر ونعـز للطهـهم رمأّن

 
لمان ـ ب���ين الغ���يظرن���ا فس���اوة ح���ال موالن���ا اض���طر للتس���ليم بوجه���ة ن أّی���يلـع���

تمتاع س���لهم لالـا جع��� ع���ن تفس���ير أوالده���م وثانًي���  ي تخّل���فه���و أوًال وح���ور الع���ين 
 قلن���ا فكم���ا ،نح���ن ال نع���ارض وم���ن الناحي���ة النظری���ة  . والنع���يم مث���ل ح���ور الع���ين 

ت بق����درتنا ئر أو إن ش���� التص����ّويلـع����  تفس����يرات الجن����ة مح����دودة بق����درتنا   آ����ّل
 .. تهاء ـش اإليلـع

 
 م����ن كلفك����ذ اس����مها ح����ور ع����ين  يب����أنث  یس����تمتعويلم����ؤمن الس���� اوآم����ا أنَّ
 هللاع����ه ا یمّتدود اهللاح����  وم����ا تخط����ى  الغلم����ان ف����ي ال����دنيا وع����فّ   يابتل����ي به����و 

آّ ئابك ا أو جس���دًی ا یس���تمتعا روحًي��� ْنأا ون أّم���رة اس���مها الول���دان المخل���د  ن���ات م�� �ذ
 .خل فيهادتنفهذه مزاجات شخصية ال 

 
 ف����ي رأي بع����ض  ،لغ����الم األم����رد شق اـ وبال����ذات ع���� ،رحناش���� الل����واط آم����ا  نَّإ
 ف���ي "تثب���ت "  د وق���،رادته���مإ رغ���م ،الكثي���رین  ه���و مرحل���ة ف���ي حي���اة ،لدراس���اتا
نس���بة م���ن    تقد األطب���اء أّنـویع���. اهق���ةلمر م���ا بع���د مرحل���ة ا  يض إل���ـلبع���ا قذو
نس����ان ال ولك����ن اإل.. وي نح����و الج����نس المماث����ل  مي����ل ق���� آور تول����د ول����دیهاال����ذ
  وجهة نظرن م-يه ـترض فـفُی

 ــــــــــــــــ
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نس�����ان إال ف�����إن آ�����ل  إریزته وـ لغ�����ي أن یخض�����ع لش�����هوته أو حت�����  -األدی�����ان 

ریمه ـنق غ����ـ ع����يلـریزة ل����و أطب����ق ع����  ـغ���� الم بحك����يتمن���� تش����اجر أو اختص����م 
 ول��و -تحدث��ه نفس��ه    رج��ل ل��م  م��نوم��ا .. وقض��مه، آم��ا یفع��ل النم��ر ف��ي البق��رة      

من����ون ل����و أنه����م   وآثي����رون یت، بمض����اجعة ام����رأة جميل����ة أث����ارت خيال����ه  -م����رة 
 فم��ا ه��و  ،الق��انون  ملكي��تهم ل��وال خ��وفهم م��ن   يل��إالبن��ك األهل��ي   وا نق��ل ـتطاع��سا
الحي���وان ي لـنس���ان ع���وم���ا مي���زة اإل. ه مش���روع أو محت���ومني أّن���ـریزي ال یع���ـغ���

 .. .زهئراـبط غضدرته في ـ قّالإكة ئوالمال
 

!  وحف���ظ فرج���ه، أال یس���تحق الج���زاء؟   ،فتهـوص���ان ع��� ، وتهـفال���ذي آ���بح شه���  
 .. .فضل ؟أ وينة ما اشتهـ ینال في الج أْنالَّزاء إـالج وما

 
ربه م���ن خش���ية  ـ یق���مهى الزن���ا ول��� تش���إ م���ن ءج���زا"  ح���ور الع���ين  " نَّفكم���ا أ

  ــه ..ّفع ويإشتزاء من ـ ج" نالولدا " ، فكذلكاهللا
  ! .!لمــــــ أعهللاوا
 
 توج���د  أْنیمك���نه���ا ظ���اهرة ال  ّنأم���ا ع���ن الجان���ب الحض���اري، فق���د وض���حنا      أ
ر  ف���ي مرحل���ة تح���رّ  ،س���مح به���ا ف���ي مرحل���ة التح���دي الحض���اري     أن ُی یمك���ن الو

 المطلوب������ة ف������ي فتي������ان  سص والمق������ایيئ فالخص������ا.حض������ارتها األم������م وبن������اء
وال .. المجاه�����دین وفتي�����ة التحری�����ر واالستش�����هاد      صئير خص�����اـ غ�����ش،الف�����را
.. ع����ن مق����ایيس وعالق����ات ومف����اهيم    ث نتح����ّدن ف����نح،ي����ة لألمثل����ة الش����اذة  أهّم

 یس�����تقيم م�����ع احتياج�����ات ن أیمك�����نة أو آمس�����لك حض�����اري ال والل�����واط آفاحش�����
  .. .ث ـریر أو بعـرآة تحـومواصفات ح 

 
يمها ـوالجن���ة ونع��� .. يا نر والق���وة ف���ي ال���د زاؤها التح���ّرـ وج���،فة مطلوب���ةـفالع���
ف�����ي .. ت ـمع�����سال ع�����ين رأت وال أذن  ا ش�����ثت مم�����ا م�����ورها وول�����دانها أو ـبح�����
  .. .رة ــــاآلخ
  

  .. هللااء اــــش إْن
 ــــــــــــــــ
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مذكرة اللجنة املشكلة من مجمع البحوث نّص 
  اإلسالمية

 
  مرحي الرحمن السم اهللاب
 :عئن الوقاـع
دارة العام�������ة للبح�������وث والت�������أليف  ي اإلل�������إ ورد ١٥/٨/١٩٨٤بت�������اریخ  -١

ي���ة ئبتداجن���وب الق���اهرة اإل  محكم���ة يس ئ���س���تاذ المستش���ار ر آت���اب األوالترجم���ة 
لس�������نة   ٣٢٢ رق�������م يوـا ب�������ه مل�������ف الدع�������  رفًق������� م٢٤/٧/١٩٨٤ خالم�������ؤّر
ه����ا  أّن-ليها ـط����الع ع���� اإل ن م����ن  وق����د تب����يّ -ليا ـحص����ر أم����ن الدول����ة الع����  ١٩٨٤
 - محم����د ج����الل آش����ك /ليا ض����د الس����يد ـوعة م����ن نياب����ة أم����ن الدول����ة الع���� ـمرف����

ياب��ة أم��ن  ن بتأیي��د أم��ر المص��ادرة الص��ادر م��ن    لمحكم��ةم��ن ا ار ق��رص��دار إبطل��ب 
ف���ي المس���ألة  خ���واطر مس���لم ( نوانه ـللكت���اب موض���وع الطل���ب وع���ليا ـول���ة الع���دال

 والت����ي ص����در فيه����ا ق����رار  - محم����د ج����الل آش����ك  / ت����أليف الس����يد -) ة الجنس����ّي
 :اجةبد الدیـاء فيه بعـج٢٢/٧/١٩٨٤  يدي من المحكمة بتاریخ ـتمه
 اره�����ا ف�����ي ش�����أن تأیي�����د أم�����ر قرص�����دار إ ت�����رى قب�����ل لمحكم�����ة ايث أنَّـح����� " 

ن ثالث����ة  ن����دب لجن����ة م����-ب موض����وع الطل����ب لكت����اع����ن اف����راج المص����ادرة أو اإل
إلب����داء ال����رأي ف����ي الكت����اب موض����وع   ة س����المّيلماء مجم����ع البح����وث اإلـم����ن ع����

دارة العام����ة مالحظ����ات الت����ي أب����داها م����دیر ع����ام اإل    ض����وء اليلـالمص����ادرة ع���� 
تراضات الت����ي أب����داها الم����تهم ف����ي مذآرت����ه ـوالت����أليف والترجم����ة واالع���� للبح����ث 

 لكـ تيلـا عرًد
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢١٦- 

 
 لماءـ ن����دب لجن����ة م����ن ثالث����ة م����ن ع���� لمحكم����ة ق����ررت ا-المالحظ����ات ول����ذلك 
  ال���رأي ح���ول ءيس المجم���ع إلب���دا ئ���بهم الس���يد ردة ین���المّيمجم���ع البح���وث اإلس���  

 ریرـ ی���رد تق���ي وح���ددت جلس���ة لنظ���ر الطل���ب وحت��� -الكت���اب موض���وع المص���ادرة  
  ."اللجنة 

 
 م ١٩٨٤طس سـ م�����ن أغ����� ٢٧ /ه�����ـ ١٤٠٤ة ذي الحج�����ة ّرغ�����وبت�����اریخ  -٢
ة س���المّيئ���يس مجم���ع البح���وث اإل زه���ر وراألآب���ر ش���يخ األ م���ام إلفض���يلة ا ردأص���
 : السادة نم  لجنه بتشكيل -١٩٨٤لسنة  ) ٥٠٠( رار رقم ـالق

  الع����امنم����ي األ-م ش���� هاد عب����د المجي����ن حس����ي/آتور س����تاذ ال����دفض����يلة األ) ١(
 .ةالمّيـوث اإلسـلمجمح البح

ضو ـع����� � نديـزیز ه�����ـبد الع�����ـ الس�����يد ع�����/ذ المستش�����ار س�����تاالس�����يد األ) ٢(
 .ةالمّيـإلسوث اـالبحمع مج
 عضو مجم������ـ ع������� ص������قر دطية محم������ـ ع������/تاذ الش������يخ س������فض������يلة األ) ٣(
  .ةالمّيـس اإلوثـالبح

  أخط����رت الط����رفين بخطاب����اتمل المن����وط به����ا بع����د أْنـوباش����رت اللجن����ة الع����
ت اليم����ين القانوني����ة  آم����ا أّد-مالها ـ النح����و الثاب����ت بمحض����ر أع����يلـمس����جلة ع����

 � ١٤/١٠/١٩٨٤اليم������ين الم������ؤرخ   ا للثاب������ت بمحض������ر جلس������ة حل������ف   وفًق������
  .ثباتون اإلـ من قان١٣٩ للمادة اتطبيًق

  
  :ن الموضوع ـ ع-

  :ب موضوع الفحصلكتایف بارـتع: أوًال
 ": نوانهـ وع�����ط س���� ص����فحة م����ن القط����ع المتو  ١٥٩یق����ع الكت����اب ف����ي    -١

 وج���اء ف���ي - بقل���م محم���د ج���الل آش���ك - "مس���لم ف���ي المس���ألة الجنس���ية  خ���واطر
  :داءـهاإل
 -یث لح�����د ا".. ث�����اب عليه�����ا ؟ ق�����ال نع�����م وته فُيـ ق�����الوا ی�����أتي أح�����دنا شه�����" 
  .المهسليه وـ عهللالوات اص

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢١٧- 

 
 �ف���ي خطب���ة الكت���اب أن ه���ذا بح���ث س���يقول الق���ارئ المح���ب       ف ل���لمؤاوأورد 

ه��ذا ه��و الباح��ث ع��ن حتف��ه بظلف��ه     : المت��رّبص وس��يقول �نه ـناه ع��ـم��ا آ��ان أغ��  
 -وك اإلس����المي ل وأن م����ن أراد أن یحاس����به، فليح����تكم للق����رآن والس����ّنة والس����  �
 -ية ـتنباط األدل��ة م��ن ه��ذه المص��ادر الشرع��    س��الجه��د ف��ي ا  ای��ة  غلت��زمإأن��ه ق��د  و
 .دمة المسلمينـ وخ،اهللاضاة مرال إد ـه ما قصوأنَّ

 
ة ة جنس���ّيهرنس���ان آظ���ا ط���أ النظ���ر لإل الخذا آ���ان م���ن  إه نَّ���أأض���اف المؤل���ف  (  
 رنظ����ُی ْنلخط����أ أآب����ر أ ه فإنَّ����،فة الغ����ربالس���� وفسآم����ا یفع����ل تج����ار الج����ن  فق����ط
-وال یج���وز االهتم���ام ب���ه   ن���س دويب أـ ع���وة أرض���اعآظ���اهرة جنس���ية   ج���نسلل
ة ّي ألمس�����ألة الجنس�����نَّ أعم�����و -نا رتاض����� حم�����نا وال ن�����ل�����يس م�����ن دین  ه�����ذاوأّن
یح�����وم حوله�����ا الكت�����اب وال   � تم�����احّرالم فه�����ي م�����ن  -الش�����باب  ل ب�����الـتشغ�����
الم وأع�����داء س����� اإلداءرآين ألع�����ا ت�����- ميينالة اإلس�����ص�����وخا -تربون منه�����ا ـیق�����

قول ـ ع�����يمومهم ف�����س����� ویزوع�����وا -لينش�����روا مف�����اهيمهم  رصةـا الف�����نحض�����ارت
 وال ف���ي ،س���الميإ س���لوك ي یع���يش ال ف��� ْدال���ذي ل���م یع���  لوب الش���باب المس���لم ـوق���
 .الميـسإ رـكـف

 
ة دحه���ا ف���ي موض���وع الع���ا  رراء الت���ي طآل آان���ت ااذه إ أّن���-وأض���اف المؤل���ف  

ح����ه ف����ي طر م����ا  إال أّن- ةئ���� جریع����ّدلزن����ا ُتاو ير الجم����اع ـغ���� بس والج����ن،ةرّیس��� ال
ير ف���ي موض���وع ـغ��� ج���زء صيض���افة إل���إلا باتبر جدی���ًدـع���الش���ذوذ الجنس���ي ُی ب���اب

 البح���ث  وأنَّ-ة ول���يس ف���ي الق���رآن   ّنس��� ال���رجم ثب���ت  وه���و الق���ول ب���أنَّ   -الزن���ا 
ه طرح���ه ف���ي   ال���ذي، یق���رر المؤل���ف أنَّ���   وض���وع الش���ذوذ الجنس���يّ  م ز ف���يیترّآ���
 ه���ذه المواجه���ة   والغ���رب وأنَّقين الش���رب���ة بدّی���ألة االحض���ارّی ط���ار المواجه���ة إ

ة ة وشخص������ّيالم آفلس������فة وهوّی������ظ������ر لإلس������ه ینألّن������، لـله الشاغ������ـه������ي شغ������
األخي�����رة ف�����ي مواجه�����ة ه�����ذه الحض�����ارة م�����ع  لكلم�����ة  وا�ة الحض�����ارة الش�����رقّي
ين ب��� ب���دأ الص���راع  -ریقي ـغ��� اإل�الفارس���ي   فمن���ذ الص���راع -أوروب���ا أو الغ���رب  

 ث���م - وغ���رب وش���مال ه���ذا البح���ر   -ناحي���ة   وجن���وب البح���ر األب���يض م���ن  قش���ر
.. حوله���ا  رة تتس���ع، وتم���د آ���ل جبه���ة خطوطه���ا م���ن وراءه���ا وم���ن     ئب���دأت ال���دا 

 قرـر الشـالم وانتصـس جاء اإل أْنيإل
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 



 
-٢١٨- 

 
 ق الش���ريلـ ع��� ليع���ود الغ���رب فيك���رّ  - أو ثماني���ة نوق���رة بعس���رب غ��� اليلـع���
 .ش في آثارهايـا نعنما زل ةّرـآ

 
ط�����ار ه�����ذه  إ ف�����ي ه ع�����الج موض�����وع الش�����ذوذ الجنس�����يّ  وأورد المؤل�����ف أنَّ����� 

  وه����و أنَّ-في����ه آثي����ر م����ن الب����احثين  ل����ى رأي یخالف����ه إل ه توّص����المواجه����ة ألّن����
 يلـ ع���"فاحش���ة  "ط���ار الف���ردي لتص���بح ندما تخ���رج م���ن اإلـ ع����رة هه الظ���اذه���

 كسـبع��� �مرحل���ة األف���ول الحض���اري   م���ا یح���دث ذل���ك ف���ي   إّن- المجتم���ع يمس���تو
ال  ه  وأنَّ���-ر أو النه���وض الحض���اري حي���ث تص���بح أبش���ع جریم���ة     مرحل���ة التح���رّ 

 ن آم���ا ال یمك��� ،عة في���هئر وه���ذه الفاحش���ة ش���ا  مجتم���ع ویتح���رّ   ی���نهض أْننیمك���
 .ق مترفيهاـمرحلة فس تصر وتدخل نندما تـو منها حضارة عـ تنجأْن

 
 لمان الجن����ة أو ول����دانها ه����م لم����ن ع����ّفـ غ����ه ی����رى أنَّآم����ا أورد المؤل����ف أنَّ����

ل��ة  داس��تعداد للمناقش��ة والمراجع��ة لم��ن ج��اء بأ      يلـه ع�� وأنَّ��-ر ف��ي ال��دنيا  وتطّه��
مجته����د ف����ي   ه ه ال ی����زعم أنَّ����  وأض����اف أنَّ���� ، تس����تند للق����رآن والس����نة  -مناقض����ة 

م���ا ه���ي خ���واطر مس���لم أو   وإّن، س���المية م���ا أورده ه���ي مف���اهيم إ أنَّ  وال،س���الماإل
ين به���ا ـ م���ذآرات تحض���يریة یستع��� - دع���وة للتفكي���ر -تفكي���ر مس���لم بص���وت ع���ال  

 دمج���ّر تبارها ـمك���ن اع��� ه ُی وأنَّ���- ف���ي تش���ریع األحك���ام   إن ش���اء اهللا"المجته���د " 
مل ـلين بالع�����ـئم�����ة والمنشغ�����تاب المجته�����دین واألـند أع�����ـلة مطروح�����ة ع�����ئس�����أ
 سل ال����رأـ واشتع�����ا تًيـمر ع����ـن الع����م����  ق����د بل����غ - المؤل����ف.  وأن����ه-س����المي اإل
 یرج���وه  ول���م یب���ق م���ا یخش���اه وال م���ن  - ویخ���اف م���ن انحراف���ات الم���والي -ا ش���يًب

 ..و ـفـرة والعـفـنسأله المغ.. سوى الواحد القهار 
 
  :لى ستة أقسام إوقد قسم المؤلف آتابه  -٢

ة للج����نس س����المي وتكل����م ع����ن النظ����رة اإل-تكل����م ف����ي أوله����ا ع����ن الل����ذة لل����ذة  
 وه���ل الج���نس  -الفط���رة وت���دین أه���ل الحرف���ة     وع���ن دی���ن  -والنظ���رة المس���يحية  

ه ال قي���د ف���ى   وأنَّ���-ا  إظه���ار الل���ذة مس���موح ب���ه دینًي���     وأنَّ-ة ئ���الخطي ه���و ثم���رة 
 . المتعة الحالل

لمنا ـ أنن����ا ع���� ا مق����رًر-الموق����ف م����ن الم����رأة   ث����م تن����اول ف����ي القس����م الث����اني    
 أوروبا
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-٢١٩- 

 
 . المسيحي للعالمندیة المسلميـهة مریم دي السنَّ وأ- ةأرملرام اتاح
 

 ة یق���ّرس���ينكلف او فيلس���ن أا مق���رًر-ل���ث ع���ن الزن���ا   ف���ي القس���م الثا ث���م تكل���م  
  ث���م تكل���م ع���ن  - الزوجي���ة شاف���رة ف���ي س���ين آم���ا تكل���م ع���ن ت���دخل الك   - ءالبغ���ا

م ف����ي ال����رج وع����ن -ة رّیس���� الض وع����ن م����اوراء األم����را-الم ف����ي اإلس����ال����زواج 
 .هللاخه اـسالم ولماذا نـاإلس
 

 جل���د: يس األخ���رن الج���ع وأن���وا- اظ���اهر نس م���نوتكل���م بع���د ذل���ك ع���ن الج���   
 . الحيضرةتي فف الجماع -بر في الد الوطء -  المّص- التفخيذ -ميرة ـع

 
 وه���ل ه���و ظ���اهرة  -ش���تهاء الجنس���ي ل���نفس الن���وع  إلل���م ع���ن الل���واط وا تكم ث���
 وع����ن العالق����ة ب����ين تل����ك   -بش����ریة ال  ال����نفس يلـلوك دخي����ل ع���� س����ية أم ـطبيع����

 وع����ن المجتم����ع المص����ري الفرع����وني وظ����اهرة  -الظ����اهرة وأف����ول الحض����ارات  
ریق ـغ����عن����د اإل قالل����واط م����ن عالم����ات النب����ل وامتي����ازات التف����و   وأن�الل����واط  

 .ند الرومانـع ن اللواط ـ وع� األفالطوني ن الحّبـ وع�والرومان 
 
ّدي تجابة الناجح���ة للتح��� س���ال وع���ن ا-م تكل���م ع���ن نهض���ة أوروب���ا والل���واط    ث���
 وع�����ن المواجه�����ة -األن�����دلس المس�����لم   وع�����ن تفش�����ي الل�����واط ف�����ي -س�����المي اإل

 وع����ن أوروب����ا  -ربي ـدب الع���� وع����ن الل����واط ف����ي األ  -الحض����اریة ف����ي الل����واط   
 .واللواط 

 
 - ع����ن الول����دان المخل����دین  -تكل����م المؤل����ف ف����ي القس����م الس����ادس واألخي����ر   و

 - والحض���اریة لل���واط   يةـع��� جتماإلج ائالنت���ا   وع���ن  -وع���ن الق���رآن وقص���ة ل���وط    
 بالول���دان - يبحانه وتع���الس��� -ه د ولم���اذا آ���ان وع���  - الل���واط يلـ ع���ح���ّد ه الوأنَّ���
ه ق���د  وأنَّ���-الم الخطای���ا ف���ي اإلس���   الل���واط م���ن أبش���ع   وأنَّ-لمخل���دین ف���ي الجن���ة  ا
 -اإلی����دز ه یس����بب انتش����ار م����رض خ����اص یس����مى     أنَّ����-ا  أخي����ًر-ا لمًيـب����ت ع���� ث
 م الم����وت أم����ام أي تح����دّ  ية للجس����م مم����ا یتح����تّ  ـلطبيع���� المناع����ة ايلـع���� قض����ي ی

 .يجارخداخلي أو 
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-٢٢٠- 

 
بب فق�����دان س�����ص�����احب أو تاهرة ُتظ����� الهیت�����ه أن ه�����ذر نظر المؤل�����ف أنَّق�����ّرو

 .القضاء عليها المناعة الحضاریة لألمم مما یسهل 
 

 اآلخ���رة  ف���إن ج���زاءه ف���ي-فته ف���ي ال���دنيا ـ وص���ان ع���- ش���هوته حك���موأن م���ن 
 .تهي نفسه منهماـالمخلدین حسبما تش ين والولدان ـهو التمتع بالحور الع

 
 : ثانًيا

ح�����وث دارة العام�����ة للبح�����وث والت�����أليف والترجم�����ة بمجم�����ع الب مالحظ�����ات اإل
  .ليهاـالسيد مؤلف الكتاب ع تراضات ـر واعـسالمية باألزهاإل

 
ب لكت�����ا ا يلـ مالحظ�����ات الس�����يد م�����دیر ع�����ام إدارة البح�����وث ع�����     ص تخل�����-أ 

 - يوـ والمرف���ق بمل���ف الدع���  -الم���ؤرخ  ير ـ ف���ي تقری���ره غ���  -موض���وع الفح���ص  
 :فيما یلي
ل����ى رأي إل ه توّص����م����ن آتاب����ه أّن���� )  ٩(  المؤل����ف أورد ف����ي الص����فحة  أّن -١

 ع����نهم تمتاع به����م لم����ن ع����فّ  س���� االأنَّ لمان الجن����ة وول����دانها وه����و   ـح����ول غ���� 
 . الدنياير فـوتطّه
 
 يلـ ع����ص���وص القرآني���ة نف���ي نق���ل الایته نـف وع���دم ع���ل���دم دق���ة المؤ ع���-٢

 - يوـ الدع��� قق ب���أورا ف���تقری���ره المر  ي ف��� التفص���يل ال���ذي أورده الس���يد الم���دیر    
 .لفحصا وع ـضاب موت من الك-١٣،٧٥،١١٤،١١٥ات حي الصففوذلك 
 
یه�����ام إا  م�����ن آتاب�����ه جاه�����ًد١٣، ١٢أن المؤل�����ف ح�����اول ف�����ي الص�����فحات  -٣

 وقت���ل ال���نفس هللاش���راك ب���اإلائر تنحص���ر ف���ي ث���الث نق���ط ه���ي اب���ك الب���أنَّ الق���اريء
ر ال���ثالث ف���ي آی���ة   ئالت���ي جمع���ت الكب���ا   ل���ى بع���ض النص���وص   إا تنًدس��� م-والزن���ا 
 لك���نر ال���ثالث وائب���كرفوا ه���ذه الـ المس���لمين ع��� أنَّ )المؤل���ف (  ویق���ول -واح���دة 

 -ا لوه ح����دیًثـ س����بع وجع���� يل����إر ئالكب����ا لواص����المحت����رفين ال یرض����يهم ه����ذا فأو  
 یطع����ن ف����ي -الس����يد الم����دیر  م����ا ی����راه في- وه����و به����ذا - أب����و هری����رة هومص����در

 فيم���ا ی���راه تقری���ر   - المؤل���ف  ح���ين أنَّيلـ ع����حادی���ث الص���حيحة دون س���ند   األ
ت طلح���ة ن���عاثش���ة ب ي آتاب���ه ع���ن ف��� یص���دق الخراف���ات الت���ي یحكيه���ا    -الم���دیر  

إب���ل الص���دقة  ة م���نئ��� نف���ر منه���ا ما-الت���ي نخ���رت نخ���رة أثن���اء وطء زوجه���ا له���ا  
 .ولم تجتمع حتى اليوم

 ــــــــــــــــ  
 
 
 
 



 
-٢٢١- 

 
وآ�����ذلك الش�����أن ف�����ي تس�����ليم المؤل�����ف بتره�����ات وبأآاذی�����ب یك�����ذبها الواق�����ع     

ين الجاری���ة الت���ي ب���نه ـ ع���هللارض���ي ا اطة أب���ي بك���ر س���الت���اریخي آم���ا ف���ي قص���ة و
 ي حت���يفس���ع) ٤٦ص ( فر ب���ن أب���ي طال���ب   ـلقاس���م ب���ن جع���  اأحب���ت محم���د ب���ن   

 .جها منهتقها وزّوـأع 
 
فت���اء ب���أن ي الخلف���اء والفقه���اء اإلل���إم���ن المؤل���ف  ٤٦آم���ا نس���ب ف���ي ص  -٤

 للزن��ا ا ف��ي مقاب��ل وطء الم��رأة ف��ال ح��دّ   ًئش��ي ا م��ن الم��ال أو  ًغ��ذا ش��رط مبلإالرج��ل 
ال�����زواج   ة أّنلفك�����ر ا وأّن-طاها أجره�����ا وقبل�����ت ه�����ي ـق�����د أع�����ف -ولكن�����ه زواج 

عي وم���ا ع���دا ذل���ك فه���و    ر بينهم���ا م���انع ش���  سيل���ع���رض وقب���ول م���ن ط���رفين    
 .ية لهاـ ال أهمسوـطق

 
 ب���ين ليه ه���و الزن���ا ال���ذي ی���تّمـالم ویرآ���ز ع��� الزن���ا ال���ذي یحارب���ه اإلس��� وأّن-٥

ن یتس���امح تزوج���ة أم���ر ه���ّيير المـ وآ���أن الزن���ا بغ���-س���تحيل زواجهم���ا  یشخص���ين
 .هيلـدام عـقالم في اإلـاإلس
 
 ة ف����ي م����ا ه إذا آ����ان االس����تمتاع ب����المرأة األجنبّي����   أنَّ����يوأن المؤل����ف ی����ر  -٦

 -زیر ـ التع���ي اقتض���ْنإقوبة الزن���ا وـلع��� رر  المق���ن���ه ال یوج���ب الح���دّ إدون الف���رج ف
 ف����ي خلوات����ه   الش����باب یتج����اوز ه����ذا الح����دّ   ه ال یظ����ن أنَّ المؤل����ف أنَّ���� أيآم����ا ر

تم����ام ال����زواج ول����و فيم����ا   إبب یح����ول دون س���� فم����ا م����ن  -الس����ریعة المختلس����ة   
 م����ا یك����ون ّدليل م����ن المؤل����ف أش����ـالتع����  ه����ذا  الس����يد الم����دیر أنَّي وی����ر-بينهم����ا 
  .ةجنبّيء مع األوطـولة ال مزايلـراء عـباإلغ
 
 ص � هللاول اس���� ريتع����ریض المؤل����ف بك����ذب نس����بة بع����ض األحادی����ث إل����  -٧

 .لمـسحيح مصو اري ـحيح البخصرودها في ومع  -
 
قوبة ـ ع����نَّ تقری����ر أ٥٧،  ٥٦ ، ٥٥ المؤل����ف ح����اول ف����ي الص����فحات   نَّوأ -٨

 نة دوّني الس����ف����الم لوروده����ا ثب����ت ف����ي اإلس����  ن ل����م تّص����حزان����ي الم للال����رجم
 -جم����اع ة باإلّنثابت����ة بالس����  الحال����ة ه ه����ذف����يجم ال����رقوبة ـ ع����نَّ م����ع أ- نرآالق����
 .نرآــالق ببتة المتواترة آالثاسّنبت بالوالثا
  
یة دون  ی����وحي بإباح����ة الع����ادة الس����ّر٦٠،٦١ آ����الم المؤل����ف ف����ي ص وأّن -٩
  آتاب���ه أن���ه ال یح���ق للمش���رع الي���وم أنْ   يأورد ف���  المؤل���ف  وأنَّ-ود أو ح���دود قي���
 ضيـیق

 ــــــــــــــــ
 
 



 
-٢٢٢- 

 
ليهم ـ ع����هللالوات اص���� بمحم����د حت����يالح أو ص���� به����ود أو یكف����رع����دام م����ن  إب

 ع�����ن رتّدـب����ين م����� لي وص�����ين آ����افر أ ب�����ا الق����ول دون تفری�����ق  مطلًق����� -أجمع����ين  
 .ارًعـرر شـالمق قاط لحقها ـسإة وّدرـة للحذا منه إباـ ه وأنَّ-سالم اإل

 
 �حص�����ان إلترن باـمق����� الزن�����ا  ح�����ّد ی�����ذآر المؤل�����ف أنَّ ١٥٢ ف�����ي ص  -١٠
 آم���ا - الجل���د راد ح���ّدأ ْنإ باط���ل لكن���ه و-ر الس���يد الم���دیر حيح آم���ا یق���ّر ص���وه���ذا
حص����ان ول����و    یكتم����ل في����ه ش����رط اإل    أْنن الل����وطي ال یمك����   أنَّ-المؤل����ف  ي ی����ر
 .راه الفقهاءـ وهذا مخالف لما ی-ا حيًح صازوج زواًجـت

 
ل���ي ع���دم إرجم���ة تلوايف دارة البح���وث والت���ألإریر الس���يد م���دیر ـ تق���يث���م انته���

 جمي�����ع النس�����خ يلـوأش�����ار ب�����التحفظ ع�����  -نش�����ر والت�����داول لالحية الكت�����اب لص�����
ولة الخط������وات الالزم������ة  س������ئ التخ������اذ الجه������ات الم اة من������ه تمهي������دً ع������بوطالم

م���ين  ض���يلة ال���دآتور األ  في ل��� إه���ر  ألز ورف���ع ا -ي���ة نحوه���ا ومص���ادرتها   نوالقانو 
 . فيهارـضل بالنظـالعام للمجمع للتف

 
  م���دیر التف���يش الس���ابق -یم رلك���ابد ـلظ���اهر ع���ابد ـع���/ يد آم���ا تق���دم الس���  -١١
 بتقری����ر م����ؤرخ  - يوـ ال����ذي أع����اد فح����ص الكت����اب موض����وع الدع����    -ر ـزه����باأل
ریر الس�����يد م�����دیر  ـالت�����ي أورده�����ا تق����� خ�����ذ آالم ي�����ه بع�����ض  فد  رّد١٤/٥/١٩٨٤
 �ریره ـتق����  ولكن����ه انته����ى ف����ي  -بق تفص����يله س����ح����و ال����ذي  لن ايلـ ع����� دارةاإل
ه ال یوص���ي بمن���ع الكت���اب ع���ن    نَّ���إلمآخ���ذ فه���ذه اه رغ���م  أّن���-رفق ب���الملف ـالم���

 .لماءـ آبار العيلـ علمسائلذه اـ هضرـبع ي ص ولكنه یو-التداول 
 

 ٤( دارة البح������وث بمذآرت������ه إ مالحظ������ات يلـف ع������ّل������ الس������يد المؤفق������د رّد
  :وتخلص فيما یلي -) دوسيه 
م���ا ه���و  ّنإ -ة ّن��� ف���ي الجنتمتاع بالول���داس���الا م���ا أورده ف���ي آتاب���ه ع���ن   نأ -١
مال ـع���إ مج���ال ّن وأ-يا نة ف���ي ال���د ش���هم ع���ن الفاحس���فوا وص���انوا أنفـع��� لل���ذین
  .ةنـفي الدنيا ال في الج وـما هّنإين نواـالق

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٢٣- 

 
ان نفس���ه ع���ن ص��� ع���ف وم���ن یج���ازي  ورحمت���ه أْنهللا ع���دل انوأن���ه یأم���ل م��� 

  .رةـطاء الرحمن في اآلخـع وهللا إرادة ايلـيد عـ وال ق-في الدنيا  الفاحشة
 .وانينـ حيث مجال الق-يا نسالم للواطة في الدرر تحریم اإلـإنما قوأنه 

 
 ية ف����ّيـخط����اء المطبع���� ا بع����ض األياًنس����ا ونُوـه����سقط من����ه س����ذا إوأن����ه  -٢

  .ير مقصودـر غـه أمنَّإ ف-نية آرـاآلیات الق
فحات ص����افة إض����دالة المحكم����ة بـه یتعه����د لع���� أّن����-اف الس����يد المؤل����ف ض����وأ
 ت���راه لتنبي���ه ءج���راإأو أي  ت���اب كية ف���ى نهای���ة الـ المطبع���ءخط���اص���ویب له���ذه األت
 . منهر اهللاـفـذي نستغـال الخطأ،  لهذاءراـالق

 
ر الس�����يد ق�����ّر -ه أم�����ر نَّ�����إحادی�����ث فا ع�����ن محاول�����ة التش�����كيك ف�����ي األّم����� أ-٣

 ثم����ة  أنَّيلـجم����اع الفقه����اء ع����  إ  م����ع -له ـله ول����م یفع���� ـه ال یفع���� أّن����-المؤل����ف 
 يلـ األحادی������ث المجم������ع ع������ وأنَّ-ير مقط������وع بص������حتها ـدی������ث نبوی������ة غ������أحا
 .ة ألفئآالف والمدونة ستما حتها ستة ص

 
قة نف���رت د إب���ل الص���  م���ا أورده ع���ن أنَّ  ف���إنَّ-وأم���ا ع���ن تص���دیق الخراف���ات    

ة الجاری���ة الت���ي زوجه���ا ّص���وردت في���ه ق  آم���ا -ربي ـق���د ورد ف���ي آت���ب األدب الع���
 .رـدارة النشإر یرـثابت في تقها قول ـر والتي لم ینفـأبو بك
 

 ع����ن - م����ن الكت����اب موض����وع الفح����ص ٤١وأم����ا بالنس����بة لم����ا ورد ف����ي ص 
 ویس���تطيع "ق���ول المؤل���ف  ٤٢ص  نه ف���ي ـ فق���د ورد ع���-قد ال���زواج ـود ع���ـشه���

 -ا عالن أو بهم������ا مًع������إم������ا بالش������هود أو ب������اإل یتزوج������ا أْن أي رج������ل وام������رأة
إلغ���اء الش���هود  التهام���ه ب  مح���ل ه ال فإنَّ���- آم���ا یق���ول الس���يد المؤل���ف   -وبالت���الي 
 ٤٨ يل����إ ٤٧ص الص����فحات م����ن ه خّص���� آم����ا أض����اف المؤل����ف أنَّ����-ع����الن أو اإل
 المت���زوجين ريـض���رر الزن���ا وتحریم���ه بش���كل ع���ام ب���ين المت���زوجين وغ���     ثب���ات إل
المس��لم والمس��لمة ب��ال    ي یزن��يك��ل ر واح��د ه ل��يس ثم��ة مب��رّ  ل بأّن��ام��ا ق�� ّنإه  وأنَّ��-
بش���ع الزن���ا أ إذا آ���ان -وباختص���ار : ١٦ و ١٥ص ه ق���ال ف���ي  أنَّ���آم���ا -تثناء س���ا

 .ايًرـا خطًرـا یحمل شموًمـ الزنا ع فإنَّ-المتزوجين  ين بهو الزنا 
  ــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٢٤- 

 
 لم����اذا الزن����ا وال����زواج  - وفت����اة ي فت���� یق����ول لك����لّ م����ا أراد أْنّنإ المؤل����ف وأّن
قوبة الزن���ا ه���ي  ـ ع��� أّن )٥٤( ف���ي ص���فحة   ه أورد  وأض���اف المؤل���ف أنَّ��� -مت���اح 
 .رآنــة والثانية بالق بالسّنيوللد األـم والجـالرج
 
 ية حت���ا الح���دیث ع���ن ق���وم ص���الح فل���م یك���ن في���ه مج���ال للك���الم ع���ن ال���ردّ     أّم���
 .ذا الخصوصـریر في هــما ورد بالتق  یصّح
 

ي ف���ر ه ق���ّرت���ه أنَّ��� ري مذآف���ف ّل���د المؤّيس���ر الق���ّر فق���د -ا جریم���ة الل���واط  وأّم���
ي ف����ل ص����ع ال����ذي وّرش����رآ����ه للمتا لل����واط والم ل����م یف����رض ح����ًدإلس���� انَّأ اب����هتآ
 .اًيـ حقرـح الّدـ حيلإهد أبي بكر ـي ع فوبةـقـدید العشت

 
 ورف���ع - طل���ب رف���ض المص���ادرة   يل���إوانته���ى الس���يد المؤل���ف ف���ي مذآرت���ه     

 .البحث وع ـن الكتاب موضـالتحفظ ع
 
  : البحث الماثلرطاإ: االًثث

لص���ادر م���ن المحكم���ة الم���وقرة بجلس���ة   ام لحكادة ب���د المهم���ة المح��� قف���ي نط���ا 
 : تبيان ما یلي-بادي الرأي   - ترى اللجنة -٢٢/٧/١٩٨٤
ة ال���رأي مكفول���ة   حرّی���":  أنَّيلـتور ع���س���م���ن الد ٤٧ الم���ادة ص ّصن ت���-١

بير ع����ن رأی����ه ونش����ره ب����القول أو الكتاب����ة أو التص����ویر أو   ـنس����ان التع����إ لك����ّل -
 والنق����د ال����ذاتي والنق����د -انون ح����دود الق���� بير ف����ي ـل التع����س����ائير ذل����ك م����ن وـغ����

 ."ء الوطن انأبالبناء ضمان لسالمة 
 
قوبات المض�����افة ـ الع�����نم�����ن ق�����انو ) أ (  مك�����رر١٠٢ الم�����ادة  آم�����ا ت�����نصّ -

 ١٩٧٠لس������نة  ٣٤بالق������انون رق������م  لة ّدـ والمع������١٩٧٥ لس������نة ١١٢بالق������انون 
ي ئتا وال تج���اوز م���ارامة ال تق���ل ع���ن خمس���ين جنيًه��� ـیعاق���ب ب���الحبس وبغ��� : هبأّن���

رضة ـاعات آاذب���ة أو مغ��� ش���ا أو بيان���ات أو إا أخب���اًرمًدـ آ���ل م���ن أذاع ع���  - جني���ه 
لق���اء إم���ن الع���ام أو ألذا آ���ان م���ن ش���أن ذل���ك تك���دیر ا إ - أو ب���ث دعای���ات مثي���رة -

  .العامة رر بالمصلحةـ الضقلحاإ أو سين النابب ـالرع
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٢٥- 

 
 الص���ادر والمنش���ور بالجری���دة  يبـ الع���نم���ا یقض���ي ق���انون حمای���ة الق���يم م���   آ- 
 ٢ ، ١/  ف����ي مادت����ه الثالث����ة   - ١٩٨٠  نة س���� م����ن م����ایو  ١٥مية بت����اریخ س����الر

 الت��ي يوـالدع��: فع��ال اآلتي��ة ح��د األ آ��ل م��ن ارتك��ب أ  يلأية ع��س��ءلة السياابالمس��
 ك ذل���ذا ت���ّمإ م���ع أحكامه���ا ية أو م���ا یتن���افالس���ماوّی عئنك���ار للش���راإ يلـتنط���وي ع��� 

 ق����انون نم����  ) ١٧١( ليها ف����ى الم����ادة ـ ع���� المنص����وصق الط����ريح����دإبواس����طة 
نح�����راف ع�����ن طری�����ق ي اإللـع�����  تح�����ریض ال�����نشء والش�����باب- أو -قوبات ـالع�����
 ذل���ك بواس���طة ذا ت���ّمإ الق���يم الدیني���ة أو ال���والء لل���وطن  ن التحل���ل م���يل���إوة ـع���لدا
  .قوباتـالع  من قانون١٧١ليها في المادة ـ عص المنصوقرـالط  يحدإ

  
 قد م����ا إذاـوم����ن ش����بهة الع����: ١٤٩ص ٤ ج یردب ف����تح الق����آت����اي ف����ج����اء  -٢
  -ر ّزـعليه وُیـ عّدـ ال ح-ل ـفعـرها ليزني بها فـستأجا

ج���ارة ال قد اإلـ ع��� ألنَّ- ح���ّد ُی-وق���ال أب���و یوس���ف ومحم���د والش���افعي ومال���ك      
مال ث��م ـع��س��تأجرها للط��بخ ونح��وه م��ن األ   ا  فص��ار آم��ا ل��و   -س��تباح ب��ه البض��ع   ی
  .اـً اتفاقّدـحه ُی بها فإنَّيزن

توفي س��� المنَّ أل-ه���ذه الحال���ة ف���ي  ح���ّده ال ُی أنَّ���يل���إيف���ة فق���د ذه���ب نأم���ا أب���و ح
  .-ين ـ حكم العيه فنجارة لكاإل في ليه ـقود عـفعة وهى المعنلمابالزنا 

  ف���يح���ّدیو: ١٤٦ ص - ٤ جية ـ المحت���اج للشافع��� ينـ وج���اء ف���ي آت���اب مغ���   - 
 .یجار باطلقد اإلـ وع�قد ـنتفاء الملك والع إل-وطء مستأجرها للزنا 

ه���ا ل��و آان���ت   وع��ورض بأنّ -ج���ارة ش��بهة  إلن اال ح��ّد أل وع��ن أب��ي حنيف���ة أن��ه    
 . وال یثبت إتفاقـًا� ثبت النسب شبهة

تأجر إس�����ذا إ : ٩٤  ص١٠ جبل�����ي ندام�����ة الحق الب�����ن ينـ ف�����ي المغ����� ءوج�����ا
 ي أو زن���-تأجرها ليزن���ي به���ا وفع���ل ذل���ك  س���ا  أو - به���ا ين���فز ئمل ش���ـأة لع���م���را

 -لم ـ أه���ل الع���أآث���ر وب���ه ق���ال - ليهما الح��دّ ـ فع����تراها ش��� او أب��امرأة ث���م تزوجه���ا 
 . هذه المواضعيها فيلـع ّدـيفة ال حنوقال أبو ح

  ــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٢٦- 

 
 ص ٤ ج ش�����رح ال�����دردر للمالكي�����ة  يلـية الدس�����وقي ع�����ش�����وج�����اء ف�����ي حا -
أو ه����ا وليه����ا  ت نفس����ها أو أجّرة أو أم����ة مس����تأجرة أج����رّ  تي����ان ح����رّ إأو  :٣١٣
ون یك����� وال -ه�����ا المس�����تأجر ئ واطح�����ّد فُي- آخدم�����ة -يره ـغ����� يدها ل�����وطء أوس�����
ب��ي أم��ام  م��ن ع��دا اإل  وم��ن ه��ذا یس��تبين أنَّ  - نه الح��ّدـع�� جار ش��بهة ت��درأ س��تئاال

 والش���افعية والمالكي���ة والحنابل���ة ی���رون وج���وب الح���ّد حنيف���ة م���ن فقه���اء الحنفي���ة
ج���ارة ال���ذي  قد اإلـر لع���تباـ دون اع���-للزن���ا  جارف���ي حال���ة اإلس���تئ . ن���ي الزايلـع���
  .- ّدـط الحـون شبهة تسقیكال 
ة ن��� واللج-زهر ألس���المية ب���اش���ریعة اإلين النـق���تليا لـة الع���ن���وق���د أخ���ذت اللج - 
 سقوبات بمجل���ـة الع���ن��� ولج-المية ب���وزارة الع���دل  ش���ریعة اإلس��� ين الن���قتل لياـالع���
 -ين الت����ي أع����دتها   ن ف����ي مش����روعات الق����وا   -ال����رأي األخي����ر     به����ذا -ب ـع���� شال
اد ف���ي ه���ذه الجریم���ة  س���ع الفئا ل���ذراًدس��� و-حج���ة ي ق���وأل ب���القول امًالـذل���ك ع��� و

لي��ه إ م��ا ذه��ب  إنَّ وم��ن ث��م ف��  - الحيل��ة هه��ذ لث�� ارتكابه��ا بميلـالت��ي ق��د یحت��ال ع��   
رفض���ه  ي لـم���ة ع���إجم���اع األئب���ت م���ن ثوص م���ردود بم���ا ص���المؤل���ف ف���ي ه���ذا الخ

م���ة ئي األق ب���اليه���اإد نتس���الت���ي ا ة األدل���ة وذل���ك لص���ّح-يف���ة نم���ام أب���ي حع���دا اإل
 .اتبـثي اإلفوتها ــوق

 
م�����ة ئ أ ف�����إنَّ-ا أم أنث�����ى  الزن�����ا بالنس�����بة للمحص�����ن ذآ�����رً أم�����ا ع�����ن ح�����دّ  -٣

 بع���ض ي وی���ر-ال���رجم حت���ى الم���وت   ه ه���و  ح���ّد أنَّيلـ ق���د أجمع���وا ع��� نالمس���لمي
یجل���د   نه أنَّـ الروای���ات ع���ي إح���ديحق وأحم���د ف���س��� وه���و ق���ول إل- هرأه���ل الظ���ا

 �ه الجل���د فق���ط   ح���ّدع���ض الخ���وارج ی���رون أنَّ   بلك���ن و-رجم ة ث���م ُی��� دة جل���ئ���ما
  .  -ية الرجم ـروا مشروعـوأنك
 رواه - وقول����ه - ص � هللا وال����رجم للزان����ي المحص����ن ثاب����ت بفع����ل رس����ول ا - 

يد ـلي وج���ابر وأب���و سع��� ـمر وع���ـ وع���بك���ر  جم���ع آبي���ر م���ن الص���حابة م���نهم أب���و    
ف����ة م����ن الخ����وراج ال����ذین   ئ ول����م یخ����الف ف����ي ذل����ك إال طا  -يرهم ـالخ����دري وغ���� 

 - الس�����واء يلـير المحص�����ن ع�����ـللمحص�����ن وغ����� -ة ئ����� الزن�����ا ما ح�����ّدی�����رون أنَّ 
ر نك��ا وإ-الت��واتر  ر إذا ل��م تك��ن ف��ي ح��د    ألخب��اوینك��رون ال��رجم ألنه��م ال یقبل��ون ا   

  .-روا إجماع الصحابة ـهم أنكل ألنَّـوارج الرجم باطـالخ
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٢٧- 

 
َف�����ِإَذا ُأْحِص�����نَّ َف�����ِإْن َأَت�����ْيَن ِبَفاِحَش�����ٍة     ":  اآلی�����ةواس�����تدالل الخ�����وارج ب�����أنّ  -
جع���ل  -) ٢٥س���ورة النس���اء   " ( اْلُمْحَص���َناِت ِم���َن اْلَع���َذابِ  يَلـََلْيِهنَّ ِنْص���ُف َم���ا ع���  ـََفع���
 وال���رجم ال ینتص���ف ف���ال - رئ���المحص���نات م���ن الحرا  فيه���ا للنس���اء نص���ف ح���ّدهللا

ي���ة  ن الزا": لي قول���ه تع���ا  وأنَّ-ر ئ���  الحرانم��� ا للمحص���نات یك���ون ح���دً یص���ح أْن
ضهم ـ بع���يلـیجاب���ه ع���إل الزن���اة وك���ل مومه وج���وب الجل���دـ یقض���ي بع���"والزان���ي 

ز ف�����ي ئير ج�����اـ وه�����و غ�����-ر الواح�����د ب�����موم الق�����رآن بخـیقتض�����ي تخص�����يص ع�����
 . التواترال إذا بلغ الخبر حّدإمذهبهم  

 
 الم����راد م����ن المحص����نات ف����ي قول����ه   ب����أنَّيول����ي األلـوأج����اب الجمه����ور ع���� -
 -ر ئ���� الحرا- "  اْلُمْحَص����َناِت ِم����َن اْلَع����َذابِ يَلـنَّ ِنْص����ُف َم����ا َع���� َلْيِهـَفَع���� " :يتع����ال

 التوزی���ع ال���رجم وجل���د   يلـين ع���ـ النوع��� وح���ّد-ا ًربك���اثيب���ات وأ -وه���ي نوع���ان  
ير ال����رجم ـا بغ���� آ����ان الع����ذاب مخصوًص����-ینتص����ف  ال ولم����ا آ����ان ال����رجم-ة ئ����ما

الث���اني وع���ن . رق���اءير مش���روع ف���ي ح���ق األ ـ غ��� وآ���ان ال���رجم-قلي ـبال���دليل الع���
 فلع����ل المص����لحة الت����ي -تج����دد المص����الح  م آان����ت تتن����زل بحس����ب األحك����ا ب����أنَّ-

 - ا وتفص���يًالة بياًن��� بالس���ّني وآف���-اآلی���ة  اقتض���ت ال���رجم ح���دثت بع���د ن���زول ه���ذه  
  ألنَّ-ز ئندنا ج���اـبخب���ر الواح���د ع��� موم الق���رآنـ تخص���يص ع��� ب���أنَّ-وع���ن الثال���ث 

 مكنا ف���ي داللت���ه ف���أظنًي��� بوت���هثا ف���ي ًيـ آ���ان قطع���ْنإ و�اللف���ظ الع���ام ف���ي الق���رآن 
 الت����واتر ال ع����ن   ال����رجم ثب����ت ع����ن طری����ق   وأنَّ-تخصيص����ه بال����دليل المظن����ون  

 .باعـتو واجب اإلـ فه� ينـقل متواتر المعي األلـو عـ فه�اد ـحطریق اآل
 

مر ب��ن ـبد العزی��ز م��ع بع��ض الخ��وارج س��ألهم ع��     ـمر ب��ن ع�� ـوف��ي مح��اورة لع��  
 ه����ل -الرآع����ات ومق����ادیر الزآ����اة   ع����ن ع����دد -نه ـ ع����رض����ي اهللا زیزـبد الع����ـع����

 وفع������ل - ص � هللاذل������ك م������ن فع������ل رس������ول ا  : فق������الوا -وردت ف������ي الق������رآن  
 .آذلك اذا أیًضـوه:  فقال لهم-المسلمين 

 
  : تفصيل ذلكفيراجع ـُی -
 ٣٦ص  ٩ج  يخس����وم����ام السط لإلومبس����ت����اب الآ: هب الحنفي����ةذ م����يف���� -١ 
 يع����ة األول����بالط - ١٢١ ص ٤ جالق����دیر  اب ف���تح  آت���� و؛ ه����ـ١٣٢٤ة نع���ة س���� بط
 ٥ جهج نرح الم����ش���� يلـ آت����اب حاش����ية الجم����ل ع���� :-فعية  وف����ي م����ذهب الش����ا ؛
 طبع������ة مكتب������ة  � ٢٦١ ص٧ ج� وآت������اب األم لإلم������ام الش������افعي   � ١٣١  ص

 ١٤٦ ص ٤ني المحت������اج جـم؛ وآت������اب مغ������١٩٦١الكلي������ات األزهری������ة س������نة  
 .٤٠١ ص٧ج

 ــــــــــــــــ
 
 
 



 
-٢٢٨- 

  
رح الكبي����ر ش���� اليلـوقي ع����س����حاش����ية الد آت����اب -لكي����ة وف����ي م����ذهب الما -٢ 

 ٢جد ش����ب����ن رال وآت����اب بدای����ة المجته����د ؛٢٧٨ص ،٢٧٧ال����دردیر ص  للعالم����ة
   .بيحصعة بط  - ٣٦٠ص 
 و١٥٧ ص - ٧ جام����ة دني الب����ن قـ آت����اب المغ���� -وف����ي م����ذهب الحنابل����ة   -٣
 طبع�������ة  - ٢٥٠ص  ٤ جي س�������قن�������اع للمقداإل ؛ وآت�������اب  طبع�������ة المن�������ار١٥٨
زهر  وق�����د أخ�����ذت اللج�����ان المش�����كلة ب�����األ - ه�����ذا - التجاری�����ة الكب�����رىلمكتب�����ة ا

م����ة ألئ ب����رأي ا-المية الش����ریعة اإلس����  ن����ين ووزارة الع����دل ومجل����س الش����عب لتق  
 يف��رأ  وم��ن ث��م  - ص ه��ذا الخص��و يف��رد ب��ه الخ��وارج ف��   نوطرح��ت ال��رأي ال��ذي ا  
  .ردود بما سلف بيانهـ م�المؤلف في هذا الكتاب 

 
  :ن اللواطـا ع وأمَّ-٤ 

المية ب���األزهر ف���ي مش���روعها  ين الش���ریعة اإلس���نـليا لتق���ـلع���لق���د رأت اللجن���ة ا
 -ف ومحم���د س��� یوي وأب���-نه ـور ع���ـالمشه��� خ���ذ ب���رأي مال���ك والش���افعي ف���ي   األ-

 مخالف���ة ف���ي ذل���ك رأي أب���ي حنيف���ة  -حك���م الل���واط ه���و حك���م الزن���ا   م���ن أن یك���ون
 يلـع��� � يلكنه���ا ليس���ت م���ن الزن���  - آ���ان جریم���ة ْنإ الل���واط و ب���أنَّ- يال���ذي ی���ر

  ف����ي�ل دالمية ب����وزارة الع���� لتقن����ين الش����ریعة اإلس��� لياـخ����ذت اللجن����ة الع��� ح���ين أ 
 فص���لوا - أه���ل اللغ���ة  ألنَّ- ص ب���رأي أب���ي حنيف���ة ف���ي ه���ذا الخص���و-ها ـع���مشرو
 -تهاء ف���ي المزن���ي به���ا   ش��� ل���م تش���ترط في���ه اال  لكنه���ا و- ياللواط���ة والزن���  ب���ين

 -ء ش���تهاني اإلـلي حقيق���ة مع��� ـ لتع���ذر الوق���وف ع��� -لي���ه الحنفي���ة   إحس���بما ذه���ب 
 وذل����ك -مي����ولهم وأم����زجتهم   ب����اختالف س یختل����ف في����ه الن����اه أم����ر نس����بّيذ أنَّ����إ

 ال یش����ترطون نية مم����ـع����دا م����ذهب الشافع���� ي ا بالم����ذاهب الفقهي����ة األخ����ر أخ����ًذ
 .يدـهذا الق

 
 م���ا ذهب���ت  -روعها ش��� مف���ي بـ الشع��� قوبات بمجل���سـة الع���ن���وق���د س���ایرت لج 

 ةنليه لجإ
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٢٩- 

 
لكي������ة  ول������م تأخ������ذ ب������رأي الما  - الحنفي������ة يأب������ر وأخ������ذت -رة الع������دل اوز

 وم���ن ث���م  - ّدا للح���تبار الل���واط زن���ا موجًب���  ـالفقه���اء م���ن اع���  والحنابل���ة وبع���ض  
ء ب���ين رج���ل قص���د ب���ه آ���ل وطه ُیالمش���روع الزن���ا بأنَّ���م���ن  ١١٦ /فت الم���ادة ّرـع���
 . شبهة فيهالوصحيح ير زواج ـين في غـغرأة بالوإم

 
 .زیرــع بل فيه ت- ّدـس في اللواط حي ل أنهةفيرى أبو حنیو
 

 جب����ن حج����ر  الم لس����البيل اس���� - ١٣٠  ص٣جین دب اب����ن عاب���� ات����آ عراج����(  
  ).٩٩ ،٩٨» ٧،ص  ٧ جاني آشوألوطار لل نيل ا- ١٨٨٧ص  ٤

 
روعها ب���رأي أب���ي  ش��� مف���يب ـ الشع���سقوبات بمجل���ـوح���ين أخ���ذت لجن���ة الع���  

قوبة الجل����د ـا بع���� أیًض����تذه����ا أخ����ّنإ ف-لألدل����ة الت����ي آث����رت األخ����ذ به����ا  -حنيف����ة 
                     ا زیًرـ تع���قوبة الجل���دـ م���ن المش���روع بتوقي���ع ع���١٣٢الم���ادة  ت ف���يا فنّص���زیًرـتع���
 ع���ن جل���دة فض���ًال ٨٠ ،ذا آ���ان الل���واط بالرض���ا  إ-ع���ن الح���بس  جل���دة فض���ًال ٤٠
ليها ف���ي ـبع���ض الح���االت المنص���وص ع���     ف���ي� يزیریة األخ���رـقوبات التع���ـع���لا
 .لمشروعذا اــه

 
 :أي اللجنةر: اابًعر
 وه���ي بص���دد -تبارها ـ اللجن���ة تض���ع ف���ي اع��� ف���إّن-لف س��� ض���وء م���ا يلـ وع���-
ئق ه���ذه الحق���ا .  له���المحكم���ةرأیه���ا ف���ي موض���وع المهم���ة الت���ي ن���دبتها ا     اءدإب���

  :ليهاـالمطروحة عالثابتة من األوراق 
 لم���ا ا بالنس���بة ق���د ق���ال ص���واًب-دارة البح���وث إ تقری���ر الس���يد م���دیر ع���ام أّن -١
ب موض���وع الفح���ص ف���ي النص���وص   لكت���اخط���اء الت���ي وردت ف���ي ا  ع���ن األق���رره

 ثم����ة  أنَّيلـص����ادقه الس����يد المؤل����ف ع����    وق����د - ووج����وب تص����ویبها  -القرآني����ة 
 � الت�����ي أورده�����ا ف�����ي آتاب�����ه  صف�����ي بع�����ض النص�����و ية وردتـأخط�����اء مطبع�����

ه یع���د  ليه���ا بأّن��� إمذآرت���ه المقدم���ة    وف���ي لمحكم���ةته أم���ام اـلن ف���ي مرافع��� ـوأع���
ه یتعه���د  وأنَّ���-آی���ة آی���ة   بلكت���ا بمراجع���ة جمي���ع اآلی���ات الت���ي وردت با  م���ةلمحكا

 يية ف����ـخط����اء المطبع���� إض����افة ص����فحات تص����ویب له����ذه األ    بلمحكم����ةدالة اـلع����
 رـف����ـج����راء ت����راه لتنبي����ه الق����راء له����ذا الخط����أ ال����ذي یستغإأي  ت����اب أو كنهای����ة ال

  ). من المذآرة ٣ ص (نه ـ مهللا
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 



 
-٢٣٠- 

 
 المحكم����ة يلـ ع����ض تع����ر} أن�رأي ل���� ب����ادي ايلجن����ة ت����ر ل ف����إن امث����وم����ن  
ه ذتص���ویب ه���ب -ب لكت���اخ���ر اآ يف بإع���داد ص���فحات ف���لمؤل��� ت���أمر انأ - ةقرالم���و
 - تداول����ه لب قب����لكت����ااّول ف����ي أل����ك  ذيل����إة رش����اإلاو -ا هتـاجع����بع����د مرت آلی����اا

 لبح���ث اعوض���ب مولكت���ا اع���نفظ ل���تح اعبرف���  المحكم���ة الم���وقرة  ذا أذن���تإوذل���ك 
 .طلب مصادرته فضترو

 
 وأن���ه م���ا  �ما توخ���اه من���ه  ـمقدمت���ه ع��� فص���ح ف���ي  د أق���اب ت���ف الكل��� مؤنأ -٢

   .دمة المسلمينـاة اهللا وخـقصد منه إال مرض
ط���ار الف���ردي ندما تخ���رج م���ن اإلـ الش���ذوذ الجنس���ي ع���  ظ���اهرةآم���ا أوض���ح أّن

م���ا تح���دث ف���ي مرحل���ة األف���ول    المجتم���ع إّن  ي مس���تويلـ ع���" فاحش���ة "لتص���بح 
حي����ث تص����بح   -كس مرحل����ة التح����رر أو النه����وض الحض����اري ـ بع����� الحض����اري

 وه���ذه الفاحش���ة  -هض مجتم���ع ویتح���رر  نال یمك���ن أن ی���  ه وأنَّ����أبش���ع جریم���ة  
انق���راض حض���اري ص   وم���ن ث���م ف���إن المؤل���ف ی���رى أنه���ا ظ���اهرة   -عة في���ه ئش���ا
ل����ة الق����رآن ال بد-ونية ف����ي أی����ام نهض����تها ـع����رلمت منه����ا الحض����ارة الفس���� - ٧٣
 الموبق����ة أح����د م����ن  ه ه����ذيل���� إ ق����وم ل����وط ل����م یس����بقهم  ر أّنّرح����ين یق����  لك����ریم ا

بق المص�����ریون أی�����ام نهض�����تهم ق�����وم ل�����وط ف�����ي الوج�����ود  س����� وق�����د -الع�����المين 
ول س���ل م���ع الرّوة أی���ام الجه���اد األإلس���المّية ارفها األّم���ـآم���ا ل���م تع���   -الحض���اري 

ریقية ـغ������رفتها الدول������ة اإلـإنم������ا ع������ و-اش������دین  ر وم������ع الخلف������اء ال������- ص �
مس ش���  أف���ول م والمغ���رب أی���اقربية ف���ي المش���رـي���ة والدول���ة الع���نول���ة الرومادوال
لي����ه إع����زى ا م����ن آ����ان الش����خص ال����ذي ُی وأیًّ����- واالنح����الل الحض����اري -جه����اد لا

 فإن����ه مس����لك یش����ينه ویس����توجب   -ليه ـاالنح����راف الس����لوآي ل����و ثب����ت ع����    ه����ذا
 .رةـخقابه في الدنيا واآلـع

 
ال د ذل���ك موض���وع للج��� ف���إنَّ-ا ح���ًد ا أوزیًرـقاب ال���دنيوي تع���ـان الع���آ���وس���واء 

اللجن����ة ف����ي تقریره����ا فيم����ا س����لف ع����ن   النح����و ال����ذي فص����لته يلـ ع�����الفقه����ي 
ذا تن����اول ه����ذه اآلراء إ الكت����اب موض����وع البح����ث  يلـف����ال تثری����ب ع����  -قوبة ـالع����

ا لبح����ث موض����وع تك����ون تردی����ًد أن  ودبالش����رح م����ن وجه����ة نظ����رة الت����ي ال تع����  
 ةنـئة الشائن هذه الخطيـقاب عـالع

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٣١- 

 
 ذل���ك بع���ض  إل���يزیر آم���ا ذه���ب  ـ ه���ل ه���و الح���د آالزن���ا أو التع���   -المس���تقذرة 

 وال - ًالص���ليها أـقاب ع���ـليه���ا أو یق���ول بع���دم الع���  إو ـطالم���ا أن���ه ال یدع���  الفقه���اء
س����تمراء ه����ذه إ يل����إ المؤل����ف ق����د قص����د م����ا ورد بالكت����اب أنَّ یب����دو م����ن جمل����ة

 .الًمـ ما دام مس-سواء  حد يلـع باد والبالدـرة للعـمدملالفاحشة ا
 
 �لم����ن ع����ّف ف����ي ال����دنيا   لجن����ةن ف����ي ایأم����ا االس����تمتاع بالول����دان المخل����د  -
 وال - هللاال اإحقيقت����ه  لمـيب ال یع����ـن����ه رج����م بالغ����إ ف-النح����و أو ذل����ك لي ه����ذا ـع����

ویل ـا الموض���وع یص���ح التع���  ذا ف���ي ه��� ًمس��� حا دل���يًال-أو یثب���ت  ف���ينیمل���ك م���ن ی 
لم ب���ه ال یزی���د م���ن ـ والع����ا ا وقانوًن���رًعش���م���ن یخالف���ه  ليه ف���ي الق���ول بت���أثيمـع���
لم الع���الم ـالجه���ل م���ن ع���  آم���ا وأن - لم الجاه���ل بم���ا یفي���ده ف���ي دني���اه وآخرت���ه ـع���

ير ـ في���ه غ��� ض والخ���و-قيم ـفي���ه ع���   والج���دل�بم���ا یفي���د ف���ي ه���ذا الخص���وص     
ليم ـ ض��وء م��ا ق��رره الع��   يلـع�� ن آ��ان یحس��ن النظ��ر ف��ي مت��اع اآلخ��رة     إ و- مج��ٍد

  .ول فيها وال تأثيمـا ال غ خمره من أنَّ-الخبير 
  

ليه ع����ن الزن����ا  ـ م����ا ج����اء بالكت����اب موض����وع البح����ث وال����رد ع����      آم����ا وأنَّ -
 ا للح���ّدًب���تبر زن���ا موجـع���ه ُین���ة للح���د أو أئ��� آ���ان ش���بهة دارذوم���ا إ -بالمس���تأجرة 

 ف����ي ه����ذا ن النح����و المب����ّييلـلماء في����ه ع����ـم����ة الع����ئاء أرآ  ق����د س����لف تفص����يل -
م�����ة ئة للح�����د ورأى ب�����اقي األ ئ�����ش�����بهته دار  فق�����د رأى أبوحنيف�����ة أنَّ - ری�����التقر

جمي����ع   وه����و م����ا أخ����ذت ب����ه - كه ل����يس آ����ذلوالفقه����اء والعلم����اء المح����دثين أنَّ����
 -س���لف بيان���ه    النح���و ال���ذييلـة ع���س���المّينين الش���ریعة اإلـللج���ان المؤلف���ة لتق��� ا
  .ليهاـوح ال تثریب عـن آانت مناقشة المؤلف للرأي المرجإو

 
 آ���ل م���ا   ف���إنَّ-جنبي���ة ف���ي م���ا دون الف���رج   أل وأم���ا ع���ن االس���تمتاع ب���المرأة ا  -

ن إ و-قوبة الزن������ا ـ المق������رر لع������الح������ّد ه ال یوج������ب أنه أنَّ������ش������أورده المؤل������ف ب
 يخ���الف ف���ي ش���يء رأي جمه���ور الفقه���اء ف���ه���ذا ال���رأي ال ُیو -زیر ـاقتض���ى التع���

للج����ان المؤلف����ة   وم����ا أخ����ذت ب����ه ا -ش����روطه  وریف الزن����ا الموج����ب للح����دّ ـتع����
لف س���� النح����و ال����ذي يلـالخص����وص ع���� ة ف����ي ه����ذاّيالمنين الش����ریعة اإلس����ـلتق����

 .ریرــذا التقـبيانه في ه
 

  باقينـب موضوع الفحص علكتاول بأن ما أورده اـوال حجة في الق
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 



 
-٢٣٢- 

  
م ال ألحك����ا ف����إن ا-م����ات رراء بفع����ل المحـغ����یك����ون باإلالمالحظ����ات أش����به م����ا 

ة وألن نّي������ظ الضف������رولل مج������اًال  ول������يس -ق الثابت������ة ئ الحق������ايلـال ع������إتبن������ى 
قوبة آم����ا ه����و  ـخي����ر م����ن أن یخط����يء ف����ي الع����     فوـء الح����اآم ف����ي الع����  يیخط����

ص����ل ه����و األ   وألنَّ-ن درء الح����دود بالش����بهات ه یتع����ّي ع����ن أنَّ����ض����ًالف -مع����روف 
 .صالح الحال

 
  :آلمة أخيرة: اخامًس

ب�����ه آتا ف�����ى مس�����تهل خطب�����ة   -م�����ن منطل�����ق م�����ا أورده الس�����يد المؤل�����ف      - 
له ـ ولع����ناه ـم���ا آ���ان أغ���:  فإنن���ا نق���ول م���ع م���ن ق���ال- ٧ صالفح���ص  موض���وع

رضه م���ن ـ یع���اء أْنش��� م���ا -لوب ج���ذاب س���أم���ام الش���باب بأ نم���ا أراد أن یع���رضإ
ر  الش���رع ق���د یّس��� ال���زواج المش���روع طالم���ا أنَّيلـع���  الح���ّضيل���إو ـ تدع����آراء 

ح���دروا ن ال یي حت���-ليه ـمل ق���د یق���دمون ع���  ـع���  آ���لرل آث���ا وتحّم���-لي���ه إالس���بيل 
  .اروا تدميًرـ فيدم�ون ـون الفاسقـليها المترفإدر ـنحإة التي ّوـلهلى اإ

 
ند ـاع����اة التح����رز ع����مرل����ى إ -ف ل����و الس����يد المؤـ تدع����آم����ا ت����رى اللجن����ة أْن
ض م����ا ال ع����ب����ت قب����ل نس����بته بثوالت  -لماء والص����الحين ـالك����الم ع����ن أخب����ار الع���� 

 الص������راط يل������إ م������ن وراء القص������د وه������و اله������ادي هللا وا-ل������يهم إیلي������ق به������م 
 .لمستقيما

 
  :تيجةن ال:اًسساد

ة المهم���ة الت���ي ق��� وف���ي نطا- س���لفخل���ص للجن���ة م���ن آ���ل م���ا   ولم���ا آ���ان ق���د 
 خ���واطر مس���لم ف���ى المس���ألة    "   ع���ن آت���اب  -ليه���ا إة قر المحكم���ة الم���و تهاندس���أ
  � موضوع الفحص -ك شمحمد جالل آ: ستاذ بقلم األ- "ية سجنلا

 ص بع���ض النص���و خط���اء ف���ي نق���ل   ق���د ش���ابته بع���ض األ  - ه���ذا الكت���اب  نأ -١
ا م���ن ه���ذا   رابًع���دول���ى م���ن البن��� الفق���رة األ ي ن ف��� النح���و المب���يّ يلـ ع����لقرآني���ة ا

  أْن-رة ـ المحكم����ة الموق����يلـ تع����رض ع���� أْن-وم����ن ث����م ت����رى اللجن����ة  -التقری����ر 
 بتص���ویب اآلی���ات القرآني���ة   -فحات ف���ي آخ���ر الكت���اب   ص���ع���داد إت���أمر المؤل���ف ب 

 قب����ل - ذل����ك يل����إالكت����اب ش����ارة ف����ي أول  م����ع اإل-خط����اء أالت����ي ش����ابتها بع����ض 
 ذا أذنتإ وذلك -تداوله 

 ــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 



 
-٢٣٣- 

  
 ورفض����ت -لمحكم����ة الم����وقرة برف����ع ال����تحفظ ع����ن الكت����اب موض����وع البح����ث ا 
 .مصادرته طلب
 
 بع����د التص����ویب المش����ار  - الكت����اب موض����وع الفح����ص   أنَّ-ت����رى اللجن����ة  -٢
نه ـحي����ة رف����ع ال����تحفظ ع���� نانليه م����ـع���� تراض ـ ال اع����- الس����ابق لبن����دلي����ه ف����ي اإ

  -د التصویب ـنه بعـفراج ع مع اإل-ورفض طلب مصادرته 
 :هذا

  قرة الموة للمحكميلـعوالرأى األ
  يقوفت الي ولهللاوا
 نة اللجءضاـأع

 .مشد هاين عبد المجي حس/د 
  یزندهز ی عبد العز/ارستشالم

   . عطية صقر/شيخال
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٣٤- 

 قرار احملكمة باإلفراج عن الكتاب وإلغاء املصادرة
  الشعباسمب

  یة امحكمة جنوب القاهرة االبتد
 

 / ١٣ثن���ين المواف���ق  لمحكم���ة ف���ي ی���وم اإل ا بس���راي الًنـقدة ع���ـبالجلس���ة المنع��� 
  لمحكمةيس ائر -ین مصطفى جمال الد/ سة السيد األستاذ ائبر ١٩٨٥/ ٥

ول نياب����ة أي����ل آس����ميع ش����رف ال����دین و  عب����د ال/ س����تاذ ضویه الس����يد األـوع����
 .رـمين السأامل آمين أ / ليا وبحضور السيد ـمن الدولة العأ

 :يـ اآلتكمتلحدر اـص
  لياـمن الدولة العأ نيابة نفي القضية المقامة م

 ضد
 ك شمد جالل آح م/اذ تـاألس
  ايلـ عةر أمن دولـحص ١٩٨٤نة  لس٣٢٢م قيدة رـقالم
 

 المحكمة
 لي األوراقـعة واإلطالع عد سماع المرافـبع

الس���يد اب���راهيم / ثبت���ه الس���يد النقي���ب أ تخل���ص فيم���ا يوـع الدع���ئحي���ث أن وق���ا
 ١٩٨٤  /٧ / ٥ ف������ي محض������ره الم������ؤرخ   ةبمباح������ث أم������ن الدول������   اس������ماعيل

زهر الش����ریف  إدارة البح����وث والنش����ر ب����األ  م����ن أنَّ االس����اعة العاش����رة ص����باحً  
/ س���تاذ ات���ب األللك " س���ية ألة الجنس���خ���واطر مس���لم ف���ي الم" اب ت��� آخط���رت ب���أنَّأ

  شارع٣٢محمد جالل آشك بالمطبعة الفنية 
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٣٥- 

  
لع���دم دق���ة المؤل���ف ف���ي    .. ير ص���الح للنش���ر والت���داول   ـقفایة بعاب���دین غ��� الش���

ض���افة ني���ة باإلا لآلی���ات القرآتحریًف��� ع���د بته���ا مم���ا یُ آتانق���ل النص���وص قرآني���ة و  
ند ویح���اول التش���كيك  س��� دون ةحادی���ث الص���حيح ي األف��� المؤل���ف یطع���ن   أنَّيل���إ
قوبة ـ ع���وی���ردد المؤل���ف ب���أنّ  .. ب���ه آتاحویه���ا  یفيه���ا بتص���دیق الخراف���ات الت���ي    

وق���د طلب���ت  جم���اع ثابت���ة بالس���نة وباإلنه���ا أالزن���ا ل���م ت���ذآر ف���ي الق���رآن ف���ي ح���ين 
ب ت���اقانوني���ة لمص���ادرة الك الج���راءات إتخ���اذ اإلزهر إدارة البح���وث والنش���ر ب���األ  

الف آخمس����ة   النس����خ المطبوع����ة وع����ددهايلـلل����تحفظ ع���� ر المطبع����ة خط����اإوت����م 
الض���بط م���ن الدول���ة أ الع���ام لنياب���ة يق���ر الس���يد المستش���ار المح���امأوق���د .. نس���خة 

 م����ن ١٩١ا للم����ادة م����ر الض����بط وفًق���� أ المحكم����ة لتأیي����د  يلـع���� م����ر وع����رض األ
بي��ان الص��ادر م��ن   م��ن ال ية ئقوبات وق��د أرف��ق بالمحض��ر ص��ورة ض��و    ـلع��اق��انون 

" اب ت���� آيلـض المآخ����ذ ع���� ـ ببع����ةبح����وث والت����أليف والترجم����  لرة العام����ة لدااإل
  ".لجنسيةافي المسألة  ر مسلم ـخواط

نه طل���ب ـ ع��� مث���ل المع���روض ض���ده بمح���امٍ   يوـر الدع���ظ��� نيه ل���دوحي���ث أنَّ��� 
ير ـخط����اء ف����ي بع����ض اآلی����ات غ����  األ  خ المطبوع����ة وق����ال إّنس����نالف����راج ع����ن اإل
 .افحات تصحيح لهصد بإضافة ـهـ ویتعةودـصـمق
لماء ـي����ة م����ن ع����ثرت المحكم����ة ن����دب لجن����ة ثالق����ر ١٩٨٤/ ٧/ ٢٢بجلس����ة و
 المي وندبهم البحوث اإلسمجمع
 ب����داء ال����رأي ح����ول الكت����اب موض����وع المص����ادرة،   س المجم����ع إليئ����لس����يد را

م�����ن الدول�����ة وق�����دم   أياب�����ة نوآي�����ل أول   مث�����ل الس�����يد  ١٩٨٥/ ٣ /١١بجلس�����ة 
تقری���ر   وق���د انته���ى  ..ع���الن المع���روض ض���ده ب���التقریر    إلج���ًالآالتقری���ر وطل���ب  

خط����اء ف����ي بع����ض النص����وص   ش����ابته بع����ض األ الكت����اب ق����د   اللجن����ة ع����ن ه����ذا 
 ورأت اللجن���ة أْن) ا م���ن التقری���ر  البن���د رابًع��� ف���ي النح���و المب���ينيلـع���( القرآني���ة 

ي به����ا ي����ة الت����نالقرآ  المؤل����ف ص����فحات ف����ي آخ����ر الكت����اب تص����ویب اآلی����ات ع����ّدُی
 حال���ة يك قب���ل تداول���ه ف��� ل���ي ذل���إش���ارة ف���ي أول الكت���اب  بع���ض األخط���اء م���ع اإل 

لكت����اب موض����وع ا نَّأ اللجن����ة يوت����ر.. نه ورف����ض مص����ادرته ـرف����ع ال����تحفظ ع����
ليه م���ن ـتراض ع���ـع���إلي���ه ف���ي البن���د الس���ابق ال إبع���د التص���ویب المش���ار  الفح���ص 

 د التصویبـنه بعـاج عرـمصادرته مع اإلف  التحفظ ورفض طلب ة رفعيناح
 ــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-٢٣٦- 

  
 ج����ًالأ مع����ه وطل����ب  مث����ل المع����روض ض����ده بمح����امً ١٩٨٥/ ٤ /٢٢وبجلس����ة 

 ض�����وء م�����ا ورد يلـقرآنية ع�����ـاآلی�����ات ال����� ا لتق�����دیم م�����ا یفي�����د تص�����حيح  قص�����يًر
  ..ر یرـــبالتق
ج����راء التص����حيح  إم نس����ختين م����ن الكت����اب بع����د   ّد ق����١٩٨٥/ ٥ /٦ بجلس����ةو
ث���م ق���ررت  .. خ قب���ل التوزی���ع  س��� فيه���ا بتص���ویب جمي���ع الن  دّهـتع���م���ذآرة م وق���د
 نالي���وم م���ع م���ذآرات لم���   ر فيه���ا حك���م بجلس���ة  د ليص���يوـ���ـ الدعة حج���زلمحكم���ا
 يهاـم شيء فّدـولم یق.. بيومين ة بل الجلسـ ما قيلإاء ـیش

 ينس����ان الح����ق ف����إ ی����ة ال����رأي مكفول����ة لك����ّل حّرنَّأه م����ن المق����رر نَّ����أوحي����ث 
ير ـغ���� ف����ي ح����دود الق����انون وب ةالكتاب����  أو ، ب����القولهبي����ر ع����ن رأی����ه ونش����ر  تالتع
لم�����ا آ�����ان ذل�����ك وآ�����ان تق�����رر اللجن�����ة  ... المص�����لحة العام�����ة  الض�����رر بقلح�����اإ
 نَّأ يل����إ ية ق����د انته����المّيلماء مجم����ع البح����وث اإلس���� ـ م����ن الس����ادة ع���� المش����كلة 

م����ن  ليهاـتراض ع����ـاع���� ال " الجنس����ية خ����واطر مس����لم ف����ى المس����ألة   " الكت����اب 
 تص�����ویب اآلی�����ات د بع�����كنه ورف�����ض طل�����ب مص�����ادرته وذل�����ـرف�����ع ال�����تحفظ ع�����

ولم���ا آ���ان المع���روض ض���ده المؤل���ف  ... خط���اء ض األش���ابتها بع���القرآني���ة الت���ي 
 ١٩٨٥ / ٥/ ٦من���ه بجلس���ة    النم���وذج المق���دم  يح اآلی���ات القرآني���ة ف���  ّحص���ق���د 

ریر ـق��� م���ا ورد بالتض���وء يلـس���خ قب���ل توزیعه���ا ع���   نص���حيح جمي���ع ال تب وتعه���د
 م���ع فيان���فك���ار ال یتأ م���ن هوع الفح���ص وم���ا ح���وا ض���مو  ه���ذا الكت���ابنولم���ا آ���ا

 التحل����ل يل����إو ـع����دی لض����رر بالمص����لحة العام����ة وال أحك����ام الش����ریعة وال یلح����ق ا
اء أم��ر الض��بط  غ��لإاج ع��ن الكت��اب و ه تع��ين اإلف��ر ني��ة وم��ن ث��م فإّن��   م��ن الق��يم الدی 

 ض���رورة نف���ق م���لمرا ةن���ر اللجی���المع���روض ض���ده بم���ا ورده بتقر  یلت���زم ن أإل���ي
 .ض األخطاءـابتها بعشرآنية التي ـویب اآلیات القصت

 بابسذه األـفله
ة ّينس��� المس���ألة الجف���يلم س���ر مطخ���وا" اب آت���اج ع���ن إلف���رق���ررت المحكم���ة ا

  .١٩٨٤/ ٧ / ٥الضبط الصادر بتاریخ  رـلغاء أمإوب" 
 .يس المحكمةئر                    . أمين السر

 الص���ادر ف���ي القض���ية رق���م    لحك���مل م���ن اص���بق األـرت ه���ذه الص���ورة ط���  ّرُح���
 طلب����ه يلـاء ع����ن����لمت للطال����ب بُس����ي����ا ول حص����ر أم����ن الدول����ة الع ١٩٨٤ /٣٢٢
 وقي�����دت ٧٢٢٣٣٧/١٤٣٥٣بالقس�����يمة رق�����م   م المطل�����وبس����� الرهدادس�����بع�����د 
 ورص/ ور تحت رقم صتر الـبدف
 .١٩٨٥ /٦ /١٩ في اریًرـحت

 ــــــــــــــــ
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